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ARTYKUŁY  





Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, tom 17 (2016) 

 

Jan Gustaw Rokita  
(Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Warszawa) 

Medale upamiętniające zwycięstwo odniesione  

pod Wiedniem na równi z zaćmieniem księżyca,  
wykonane w 1683 roku. Uwagi ikonograficzne 

1. Wstęp  

Klęska imperium osmańskiego pod Wiedniem 12 września 1683 roku 

identyfikowana była przez artystów pracujących dla dworu cesarskiego – 

Leopolda I Habsburga – czy królewskiego – Jana III Sobieskiego – z nie-

regularnymi zjawiskami astronomicznymi. Z drugiej połowy XVII wieku 

pochodzą również artefakty upamiętniające zwycięskie oswobodzenie 

Wiednia przez wojska sprzymierzonych na równi z zaćmieniem tureckiego 

półksiężyca. 

Zgodnie z definicją naukową, zaćmienie księżyca ma miejsce w czasie, 

gdy dwa ciała niebieskie – Słońce i Księżyc – oddziałują na Ziemię z obydwu 

stron. Najbardziej spektakularny efekt z punktu widzenia obserwatora roz-

grywa się, kiedy Księżyc znajduje się w miejscu stożka cienia Ziemi. W za-

leżności od możliwej do oszacowania przez astronomów drogi Księżyca jeste-

śmy w stanie określić czy mamy do czynienia z całkowitym, czy jedynie  

częściowym zaćmieniem. Próbując zrekonstruować fazę, w jakiej uwiecznio-

no na medalu księżyc, warto odwołać się po raz kolejny do ustaleń badaczy. 

W trakcie pierwszej fazy, tzw. nowiu, dochodzi do koniunkcji Księżyca  

i Słońca. Cień rzucany przez Słońce jest całkowity. W drugim etapie zwa-

nym kwadrą pierwszą dwa opisywane ciała niebieskie ustawione są wobec 

siebie pod kątem prostym. Dla mieszkańca Ziemi zauważalna jest jedynie 

wschodnia część tarczy Księżyca. Ona właśnie została zaprezentowana na 

awersie pierwszego z medali. Dwie ostatnie fazy: pełnia i kwadra druga ze 

względu na charakter pracy nie wymagają omówienia1. 

Dokonujące się nagle zmiany klimatyczne utożsamiano w przeszłości 

najczęściej z karą boską za zaniedbania w praktykowaniu wiary czy na-

wet z przyszłymi wydarzeniami opisanymi w Starym i Nowym Testamen-

                                                           
1 Gribbin J., Gribbin M., Podróż do granic Wszechświata, Warszawa 2002, s. 73–87. 
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cie. W Księgach Proroków starotestamentowych: Izaaka (Iz 13:9n) i Eze-

chiela (Ez 32:7) zawarto wzmianki o dniu Sądu Ostatecznego, którego 

nadejście poprzedzą liczne klęski naturalne. W Ewangeliach: Mateusza 

(Mt 24:29), Marka (Mk 13:24) i Łukasza (Łk 21:25), natomiast możemy 

przeczytać o równie dramatycznych okolicznościach związanych z ponow-

nym przyjściem Mesjasza i końcem świata. Św. Łukasz, relacjonując zja-

wiska bezpośrednio po męczeńskiej śmierci na krzyżu Zbawiciela, pisze 

następujące słowa: Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się 

przez środek... (Łk 23:44–45). Prawidłowość przebiegu zdarzeń nakazuje 

jednak kojarzyć wspominany moment historyczny z innymi spektakular-

nymi zmianami na Niebie. Podczas konania Jezusa Chrystusa nie można 

mówić o nowiu – warunku koniecznym dla zaistnienia wrażenia wizual-

nego zniknięcia Słońca.  

Z rozwojem nauk ścisłych, zwłaszcza astronomii, znawcy tematu podej-

mowali liczne próby naukowego wyjaśnienia zachodzących we Wszechświecie 

przemian. Upowszechnione przez wieki poglądy niejednokrotnie okazywały 

się jednak dużo silniejsze. Powyższa sytuacja stwarzała nowe pole do działa-

nia dla osób odpowiedzialnych za propagandę skierowaną na potrzeby szero-

kich kręgów odbiorców.  

2. Stan badań 

Na temat medali Jana III Sobieskiego pochodzących z lat osiemdziesią-

tych XVII wieku powstało do dnia dzisiejszego bardzo niewiele specjalistycz-

nych publikacji. Wśród polskojęzycznych pozycji zawierających podstawowe 

dane o artefaktach wykonywanych na zamówienie Sobieskiego wymienić 

należy zwłaszcza znakomite katalogi wystawowe: Chwała i sława Jana III  

w sztuce i literaturze. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia 

odsieczy wiedeńskiej, red. W. Fijałkowski i J. Mieleszko (Warszawa 1983), 

Rzeczpospolita w dobie Jana III. Katalog wystawy Zamku Królewskiego, Ar-

chiwum Głównego Akt Dawnych i Biblioteki Narodowej (Warszawa 1983), 

Odsiecz Wiedeńska. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu 

w trzechsetlecie bitwy, red. A. Franaszek, K. Kuczman (Kraków 1990), Tron 

pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana Sobieskiego Króla 

Polskiego” w trzechsetlecie śmierci 1696–1996 (Warszawa 1996). We wszyst-

kich wspomnianych pozycjach, także i w katalogu wystawy nt. Odsieczy 

Wiedeńskiej, znajdują się opisy medali powstałych w związku z zakończoną 

sukcesem wiktorią wiedeńską.  

Najważniejsze problemy związane z podobizną Jana III Sobieskiego  

na interesującym nas medalu zasygnalizowała Magdalena Górska w krótkim 

artykule naukowym pt. Medalierski wizerunek Jana III Sobieskiego,  

[w:] „Primus inter pares”. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu 

Janie III, red. D. Walwender-Musz (Warszawa 2013).  
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Ze względu na przyjętą metodę pracy naukowej zakładającą szukanie 

związków i zależności pomiędzy portretem na awersie czy rewersie medalu  

a podobizną graficzną i malarską szczególnie przydatne okazywały się rów-

nież publikacje oraz artykuły naukowe z zakresu historii sztuki i wojskowo-

ści. O ikonografii Jana III Sobieskiego i jego najbliższej rodziny pisali m.in. 

Aleksander Czołowski w artykule pt. Ikonografia wojenna Jana III, „Prze-

gląd Historyczno-Wojskowy” 1930, R. II, t. II, z. 2, s. 265–266, Janina Rusz-

czycówna w artykule pt. Ikonografia Jana III Sobieskiego. Wybrane zagad-

nienia, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1982, t. XXVI czy  

w końcu Hanna Widacka – autorka najpełniejszego jak dotąd opracowania 

dotyczącego grafiki portretowej Jana III Sobieskiego pt. Lew Lechistanu. Jan 

III Sobieski w grafice (Warszawa 2010).  

3. Omówienie medalu 

Tendencje do uwieczniania na medalowym krążku niezwykłych zjawisk 

na niebie nie były obce Michaelowi Hofmanowi2, autorowi medalu z 1683 

roku3 (ilustracja nr 1). Na awersie dzieła medalierskiego odtworzono cał-

                                                           
2 Hofman Michael (nieustalona data i miejsce urodzenia oraz śmierci) mincerz i medalier 

zatrudniony w mennicy wiedeńskiej (od 29 maja 1680 do 1733 roku), oficjalny cesarski rytownik 

stempli do monet i medali: „Kayserl. Siegel und Wappensteinschneider” (od 1683 roku), pracow-

nik mennicy w Kremnitz (od 1693 roku), kierownik (wardjan) mennicy w Wiedniu (od 1715 

roku). Projektant wielu monet, zwłaszcza talarów m.in. z wizerunkami księcia Johanna Adolfa 

von Schwarzenberg (1682), Ferdinanda Wilhelma Eusebiusa von Schwarzenberg (1696), cesarza 

Józefa I Habsburga (1711) i półtalarów, a także medali uświetniających wiktorię wiedeńską 

(1683), sukcesy armii austriackiej w zmaganiach zbrojnych z imperium osmańskim (1685)  

i koronację Karola V we Frankfurcie nad Menem i w Pradze (1711, 1723), por.: L. Forrer, Bio-

graphical dictionary of medallists-coin, gem, and seal-engravers, mint-masters, &c., ancient and 

modern, vol. I–IV, London 1904–1916, vol. II, s. 514–515.  

3 Av. i Rv. Kraków, Muzeum Narodowe (zbiory E. Hutten-Czapskiego), nr inw. VII-Md-

1484, Warszawa, Muzeum Narodowe, nr inw. 16433 NPO, 16438 NPO, własność prywatna. 

Przedmiot wystawiony na aukcji antykwariatu numizmatycznego Pawła Niemczyka (War-

szawa) dnia 19 października 2013 roku (aukcja nr 4, kat. nr 219); Raczyński 1838, poz. 228 

(odmiana); E. Hutten-Czapski, Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises 

du comte E. Hutten-Czapski, t. I–V, St. Petersbourg – Cracovie 1871–1916, poz. 2468 (odmia-

na); W. Bartynowski, Teki Bartynowskiego: Medale z czasów Jana III, [b.m.w.] [b.d.w.], poz. 

I.G. 18299, I.G. 18301; Krieg und Frieden in der Medaille und in der Gedenkmünze. Auktio-

nen Gaettens, Heidelberg 1958, poz. 174; R. Voglhuber, Taler und Schautaler des Erzhauses 

Habsburg, Frankfurt am Main 1971, poz. 239; Kolekcja generała Jerzego Węsierskiego. Kata-

log monet i medali, red. A. Białkowski, E. Tarka, S. Suchodolski, Z. Wdowiszewski, Muzeum 

Narodowe, Warszawa 1974, poz. 2576; Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  

w Muzeum Narodowym w Poznaniu: Katalog wystawy, red. Z. Białłowicz-Krygierowa,  

M. Warkoczewska, Poznań 1982, s. 144, poz. 576; Chwała i sława Jana III w sztuce i literatu-

rze. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej , red. W. Fijał-

kowski, J. Mieleszko, Warszawa (Wilanów) wrzesień–grudzień 1983, Warszawa 1983, s. 220–
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kowity zmierzch mahometańskiego półksiężyca spowodowany działalnością 

Boga (pod postacią trójkątnego oka opatrzności) promieniującego na glob  

z panoramą Wiednia i Dunaju. Napis: COLUGIT AUXILY RADIOS (Zbiera 

promienie pomocy) sugeruje, iż głównym odbiorcą łask płynących z Nieba 

jest zarówno zagrożona austriacka stolica, jak i inne obszary Świętego Ce-

sarstwa Rzymskiego. Dwugłowy uhonorowany koronami clausa orzeł au-

striacki z monogramem cesarskim L.I. na piersi, dzierżący w szponach 

miecz i berło i siedzący na wspomnianym globie, wskazuje na uniwersalny 

charakter wiktorii wiedeńskiej, co znajduje potwierdzenie w treści towarzy-

szącej mu dewizy: SUB UMBRA ALARU[m] TUARU[m] (Pod cieniem two-

ich skrzydeł) oraz inskrypcji otokowej sławiącej przyjętą postawę cesarską: 

IMPERY MVRVM AVSTRIACO INTERPONIT IN ORBE (Murem cesar-

skiego panowania zasłonił świat austriacki). Zapowiedzią rychłego upadku 

imperium osmańskiego, które po doznanej pod Wiedniem porażce już nie 

powróci do dawnej świetności, jest odwrócony turecki półksiężyc przesła-

niany przez obłoki, opatrzony napisem: VICTAM & REDEGIT IN UM-

BRA[m] (Po porażce zaciemniony został). 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

221, kat. nr 200; Odsiecz Wiedeńska Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu 

w trzechsetlecie bitwy, red. A. Franaszek, K. Kuczman, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, 

t. I–III, Kraków 1990, s. 250–251, kat. nr 411. Napis znajdujący się na rewersie medalu  

(w dolnej części): MATHI[as] MITTERMAIR A WAFENBERG S[acrae] C[esareae] 

M[ajestatis] MONETA[rius] OBTVLIT upamiętnia osobę Matthiasa Mittermeyera von  

Waffenberga – mincmistrza cesarskiego w Wiedniu i jednocześnie zleceniodawcy medalu 

wykonanego z przeznaczeniem na podarek dla cesarza lub jego najbliższego otoczenia. Wło-

dzimierz Bałdowski, autor opisu katalogowego wystawy Chwała i sława Jana III, popełnił 

więc błąd, przypisując autorstwo powyższej pracy Matthiasowi Mittermeyerowi von Waffen-

bergowi. Istnieje ponadto kilka odmian omawianego dzieła sztuki medalierskiej. Poszczególne 

egzemplarze różnią się od siebie pod względem wymiarów krążka (43,5–46,5 mm), kształtu 

inskrypcji głównej i otokowej oraz bocznych napisów, perełkowania itp. O popularności meda-

lu świadczy fakt, iż koncepcja przedstawiania zwycięstwa wiedeńskiego zapoczątkowana 

przez Michaela Hofmana była powielana z niewielkimi modyfikacjami przez późniejszych 

twórców. Możemy wyróżnić zwłaszcza bardzo podobny medal powstały równolegle. Autorem 

wspomnianej pracy, również datowanej na 1683 rok, był Hermann Lüders. Bez większych 

modyfikacji przeniósł na medalowy krążek zarówno kompozycję awersu i rewersu. Napis  

na odwrociu, mimo iż brzmi bardzo podobnie, zawiera błędy, skróty bądź przeinaczenia, które 

należy zapewne usprawiedliwić pośpiechem w pracy, por.: E. Hutten-Czapski, op. cit., poz. 

5949; A. Hirsch Die Medaillen auf den Entsatz Wiens 1683, Troppau 1883, poz. 34; Odsiecz 

Wiedeńska…, s. 251, kat. nr 412. 
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Ilustracja nr 1. Medal bity na chwałę obrońców cesarskiej stolicy zawierający alego-

ryczne wyobrażenie klęski militarnej Turcji porównanej do całkowitego zaćmienia turec-

kiego półksiężyca, bity na zlecenie dysponenta zagranicznego (cesarskiego?), Michael 

Hofman (na zlecenie Matthiasa Mittermeyera von Waffenberga), Wiedeń 1683, srebro, 

śr. 44 mm, bity. Przedmiot wystawiony na aukcji antykwariatu numizmatycznego Paw-

ła Niemczyka (Warszawa) dnia 19 października 2013 roku (aukcja nr 4, kat. nr 219) 

 

Źródło: http://www.acsearch.info/search.html?id=1722133 [dostęp: 6.09.2016]. 

Cesarskiemu przekazowi podporządkowane zostały także inne przykłady 

dawnej numizmatyki i medalierstwa. Mowa w tym miejscu o talarze pocho-

dzącym z czasów Leopolda I, bitym na pamiątkę wygranej batalii pod Sankt 

Gotthart 1 sierpnia 1664 roku4 (ilustracja nr 2). Zwycięstwo nad imperium 

osmańskim podczas IV wojny turecko-austriackiej w latach 1663–1664 odbiło 

się szerokim echem w całej Europie. Triumf obrońców chrześcijaństwa: Au-

striaków, Niemców, Francuzów urzeczywistnił się dzięki sprawnemu wyma-

newrowaniu przeciwnika, mimo mniejszej przewagi liczebnej (60 000 sprzy-

mierzonych do 130 000 muzułmanów), jak i talentowi głównodowodzącego 

Raimonda Montecuccoliego. Na awersie sporządzono wizerunek jednogłowe-

go orła w koronie clausa, w jednych szponach trzymającego wiązkę piorunów, 

drugimi opierającego się o glob (widoczny fragmentarycznie). Napis: SIC 

VNITIS NON PAVLO dotyczy wzmiankowanego triumfu. Wpisany w okrąg 

promieniujący monogram IHS (na rewersie) informuje oglądającego, iż suk-

ces militarny należy przypisać pomocy Zbawiciela.  

 

 

                                                           
4 Własność prywatna. Przedmiot wystawiony na aukcji antykwariatu numizmatycznego 

„Baldwin's Auctions Ltd” (Londyn) dnia 25 kwietnia 2007 roku (aukcja nr 51, kat. nr 1619); por.: 

A. Hess, Verzeichniss verkäuflicher Münzen aus der fürstlich Montenuovo'schen Münzsamm-

lung, Frankfurt am Main 1881–1883, poz. 880; Krieg und Frieden…, poz. 154; R. Voglhuber, op. 

cit., poz. 237. 

http://www.acsearch.info/search.html?id=1722133
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Ilustracja nr 2. Talar pochodzący z czasów Leopolda I Habsburga prezentujący rzeczy-

wiste zwycięstwo wojenne armii sprzymierzonych (Austriaków, Niemców, Francuzów) 

nad Turkami pod Sankt Gotthart (1 sierpnia 1664 roku) jako klęskę półksiężyca osłabio-

nego przez promieniujący monogram z napisem IHS, nieznany pracownik mennicy ce-

sarskiej, Wiedeń 1664, srebro, śr. (brak danych), bity. Przedmiot wystawiony na aukcji 

antykwariatu numizmatycznego „Baldwin's Auctions Ltd” (Londyn) dnia 25 kwietnia 

2007 roku (aukcja nr 51, kat. nr 1619) 

Źródło: http://www.acsearch.info/search.html?id=369492 [dostęp: 6.09.2016]. 

Początki kultu Zbawiciela jako słońca chrześcijańskiego wiążą się ze świę-

tem „Sol Invictus”, dedykowanym kilku najbardziej popularnym w świecie 

rzymskim bogom Słońca (Mitrze, El Gabalowi, Baalowi i Astarte) i ustanowio-

nym pod koniec 274 roku przez cesarza Aureliana (Lucjusza Domicjusza Aure-

liana). Wspomniane święto decyzją cesarza Konstantyna Wielkiego, ogłoszoną 

za pośrednictwem dekretu z dnia 7 marca 321 roku miało być obchodzone  

w każdą niedzielę5. Począwszy od 354 roku, również data 25 grudnia zarezer-

wowana była na celebracje bóstw solarnych. W związku z zapoczątkowaną 

przez Teofila z Antiochii tradycją (następnie powszechnie zaakceptowaną przez 

większość uczonych) zakładającą, iż narodziny Jezusa Chrystusa miały miejsce 

w okolicach przesilenia zimowego, pod koniec IV wieku nazwę święta zamie-

niono na Boże Narodzenie. Zaś samemu Zbawicielowi nadano z czasem nastę-

pujące tytuły: sol salutis (słońce zbawienia), sol verus (słońce prawdziwe), sol 

iustitiae (słońce sprawiedliwości)6. 

Chrystusa utożsamiali ze słońcem chrześcijaństwa, będącym zarazem 

zmierzchem pogaństwa, również pisarze wczesnochrześcijańscy, m.in. Ignacy 

Antiocheński, Minucjusz Feliks, Meliton z Sardes, Ireneusz z Lyonu, Klemens 

Aleksandryjski, Hipolit Rzymski, Tertulian (Tertullian), Orygenes czy Cyprian 

z Kartaginy7. Wspomniani autorzy w swych pracach interpretowali najczęściej 

odpowiednie fragmenty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, najczę-

ściej uzupełniając je o własne komentarze autorskie. Powyższa analogia została 

                                                           
5 M.A. Anderson, Symbols of Saints, Chicago 2008, s. 44–46. 

6 J. Miziołek, Sol verus: Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia 

(Studia z historii sztuki), Wrocław 1991, s. 11–30. 

7 Ibidem, s. 11–30. 

http://www.acsearch.info/search.html?id=369492
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wyrażona m.in. we fragmencie Psalmu 84: Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: 

Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nie-

nagannie (Ps 84:11). Powyższy fragment odnosi się do czasów przed narodzi-

nami i działalnością ziemską Jezusa Chrystusa. Jednakże podobnych porównań 

zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie można odnaleźć dużo więcej, 

m.in.: Łk 2:32, J 1:4–5, 1:7–9, 3:19–21, 8:12, 12:35–36, Dz 9:3, 22:9 czy Jk 1:17. 

Wracając do omawiania awersu talara z 1664 roku, należy zwrócić uwagę 

na odwrócone ciało niebieskie, z którym tradycyjnie legitymizował się najzago-

rzalszy wróg chrześcijaństwa. Jego obecność należy odczytywać jako aluzję do 

postępowania żołnierzy, a zarazem wyznawców islamu zmuszonych do ewaku-

acji i rezygnacji z ambitnych planów wezyra Ahmeda Köprülü i sułtana Me-

hmeda IV zakładających opanowanie dalszych terytoriów Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego. Napis otokowy: QVO SVPERIORE POTENTIOR sformułowano 

w formie pytania, na które odpowiedz miała być oczywista po przeanalizowa-

niu symboliki medalu przez potencjalnego oglądającego. 

Michael Hofman, posiadający dostateczną wiedzę i doświadczenie, aby 

sprostać wymaganiom dysponenta, postanowił nawiązać częściowo do dorobku 

swoich poprzedników oraz pracowników cesarskiej mennicy. Powyższa decyzja 

podyktowana była niewątpliwie obawą przed reakcją cesarza, który przywią-

zany do wcześniej zaaprobowanych form przekazu nie zawsze akceptował no-

watorskie rozwiązania w medalierstwie, a także troską o samych odbiorców. 

Niewykluczone, że medalier mógł zapoznać się z pracą Jana Höhna (Hoehna) 

mł.8 powstałą w 1661 roku z okazji uroczystej koronacji Leopolda I we Frank-

                                                           
8 Höhn (Hoehn) mł. Jan (Johann) (1642 w Gdańsku – 1693 we Wrzeszczu) – wywodzący się 

z Gdańska rytownik, medalier, twórca stempli do gdańskich monet, donatyw i medali, realizujący 

zlecenia rady miasta Gdańska, Jana II Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III 

Sobieskiego, cesarza Leopolda I Habsburga, elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I; syn 

i uczeń Jana Höhna st. przybyłego do municypium gdańskiego ze Strasburga; nadworny medalier 

dworu pruskiego (od 8 marca 1678 roku). Autor medali portretowych z wizerunkami Fryderyka 

Wilhelma (1640, 1663), Bogusława Radziwiłła i Anny Marii Radziwiłłowej (1669), Michała Korybu-

ta Wiśniowieckiego i królowej Eleonory (trzy typy), Jana III Sobieskiego (1674, 1683, 1684), Lu-

dwiki Karoliny Radziwiłłówny (1675), Andrzeja Trzebnickiego, biskupa krakowskiego (1677), 

Egidiusza Straucha (1678), Michała Kazimierza Radziwiłła (1680), Jana Hieronima Morstina 

(1682), Jana Heweliusza (1687), historycznych, m.in. upamiętniających pokój w Oliwie (1660), 

najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Jana III Sobieskiego: bitwę chocimską (1674), 

odsiecz wiedeńską, zawiązanie się Świętej Ligii (1674, 1683, 1684), Fryderyka Wilhelma I: ślub  

z Dorotą Zofią von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1668, 1669), narodziny syna Filipa 

Wilhelma (1669), zwycięstwo pod Fehrbellin (16 czerwca 1675), opanowanie Szczecina (1677), 

opanowanie Straslundu (1677). Podpisywał się sygnaturą: h, H; I Höhn; hö hn; Hiun (junior); 

hIUNIORr; por.: M. Gumowski, Studia nad gdańską sztuką medalierską XVII w., „Wiadomości 

Numizmatyczno-Archeologiczne” 1924, t. X, s. 23–64; idem: Gdańska sztuka medaljerska,  

[w:] Gdańsk. Przeszłość i teraźniejszość, red. S. Kutrzeba, Lwów 1928; Słownik Artystów Polskich  

i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, red. J.M. Białostocka i A. Ryszkie-
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furcie nad Menem9. Druga strona medalu wykazuje podobieństwo do awersu 

najbardziej interesującego nas artefaktu10 (ilustracja nr 3). Na wierzchołku 

kuli ziemskiej, z wyodrębnionymi lądami i morzami, spoczął uhonorowany 

koroną cesarską jednogłowy orzeł, również zaopatrzony w berło i miecz. Oko 

opatrzności promieniujące z góry, zza obłoków przypomina, iż aktualnie panu-

jący następca tronu jest jednocześnie pomazańcem bożym. Napis otokowy: 

CONSILIO ET INDUSTRIA nabiera szczególnego znaczenia w kontekście 

aktu sakry cesarskiej11. 

Ilustracja nr 3. Medal powstały z okazji uroczystej koronacji Leopolda I Habsburga na 

cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego we Frankfurcie nad Menem podkreślający (za 

pośrednictwem przekazu propagandowego) uniwersalny charakter władzy cesarskiej, 

pozostającej zwierzchnią nad królewską czy książęcą oraz podnoszący rangę panującego 

posiadającego legitymizacje do sprawowania rządów otrzymaną bezpośrednio od Naj-

wyższego, emitowany z inicjatywy dysponenta cesarskiego, Jan Höhn (Hoehn) mł., 

Gdańsk 1661, srebro, śr. 54,92 mm, bity. Przedmiot wystawiony na aukcji antykwariatu 

numizmatycznego „Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG” (Osnabrück) dnia 13 marca 

2014 roku (aukcja nr 247, kat. nr 5654) 

 

 

Źródło: http://www.sixbid.com/browse.html?auction=1187&category=25139&lot=1099474 

[dostęp: 6.09.2016]. 

                                                                                                                                               

wicz, Wrocław – Warszawa – Kraków 1971–2007, t. III (1979), s. 94–95; J. Strzałkowski, Słownik 

medalierów polskich i z Polską związanych (1508–1965), Warszawa 1982, s. 96–98. 

9 Frankfurt nad Menem stał się oficjalnym miejscem koronacji władców Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego, począwszy od inauguracji rządów Maksymiliana II – 24 listopada 1564 roku. 

10 Własność prywatna. Przedmiot wystawiony na aukcji antykwariatu numizmatycznego 

„Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG”, (Osnabrück), dnia 13 marca 2014 roku (aukcja nr 247, 

kat. nr 5654); por.: A. Hess, op. cit., Krieg und Frieden…, poz. 108; G. Förschner, Frankfurter 

Krönungsmedaillen, Frankfurt 1992, nr 112.1 

11 Wspomniana dewiza pojawiła się kilkukrotnie w późniejszym okresie na awersach i re-

wersach medali emitowanych wkrótce po wiktorii wiedeńskiej. Przykładem może być w tym 

wypadku dzieło medalierskie sporządzone przez Johanna Engelhardta w 1683 roku na zamó-

wienie cesarza. Napis podzielony na dwie części i umieszczony po obu stronach oka opatrzności, 

unoszącego się nad ręką trzymającą kulę ziemską z berłem, mieczem i koroną clausa, powinien 

być odczytywany w podobny sposób; por.: E. Hutten-Czapski, op. cit., poz. 7738; A. Hirsch, op. 

cit., poz. 6; Odsiecz Wiedeńska…, s. 253, kat. nr 419. 
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Ambicje kolejnych panujących dają się zauważyć również na przykła-

dzie następnych realizacji medalierskich. Wymienić należy zwłaszcza re-

wers medalu Maksymiliana II Habsburga z lat 1564–1576, odwzorowany 

przez Salomona Neugebauera12 w pracy pt. Selectorum Symbolorum Heroi-

corum Centuria Gemina…13 (ilustracja nr 4). Drapieżnik z rozpostartymi 

skrzydłami, opierający prawy pazur o glob z uwzględnionymi terytoriami  

i akwenami, opleciony przez wstęgę, utwierdzał oglądającego w przekona-

niu, iż na skutek kolejnych udanych mariaży dynastia Habsburgów osią-

gnęła rzeczywistą kontrolę nad znaczną częścią kontynentu europejskiego, 

m.in. Śląskiem, Czechami, Węgrami, księstwami niemieckimi, południo-

wymi Włochami, Niderlandami i Hiszpanią. Dzięki zaś panowaniu nad 

pozostałymi terytoriami, poza kontynentem (koloniami zamorskimi), pre-

stiż międzynarodowy władców w Madrycie czy Wiedniu wzrósł niepomier-

nie. Zwraca uwagę brak atrybutów legitymizujących urząd cesarski. Głowa 

orła, którą zazwyczaj wieńczyła korona clausa, pozbawiona jest jakiegokol-

wiek dodatkowego akcesorium. Napis: DOMINIVS PROVIDEBIT uświa-

damiał odbiorcę, iż trwałość każdej władzy zależy od przychylności ze  

strony Najwyższego kierującego losem zarówno panującego, jak i jego pod-

danych. Podsumowując, należy stwierdzić, iż bez względu na różnice wy-

stępujące między opisywanymi przez nas dziełami sztuki, ich przesłanie 

zasadniczo nie uległo korekcie na przestrzeni mijających lat. Środki arty-

styczne, za pomocą których decydowano się podkreślić prestiż i trwanie 

Habsburgów na tronie w Wiedniu, dobierano w zależności od okoliczności 

historycznych i potrzeb zamawiającego. Najistotniejsze jednak wydają się 

religijne gwarancje dla panującego w Wiedniu. Tym samym wszelkie próby 

zakładające zmianę ustroju bądź dotychczasowej uprzywilejowanej roli 

dynastii traktowane były z góry jako sprzeciw wobec boskiego porządku. 

Władca zyskiwał tym samym prawo do zbrojnego stłumienia oporu. 

 

 

 

 

                                                           
12 Neugebauer Salomon (I poł. XVII wieku – 1654) – historyk, znawca emblematów. Twórca 

pracy historycznej pt. Historia Rerum Polonicarum (Hanoviae 1618) oraz kompendium emblema-

tycznego Selectorum symbolorum heroicorum centuria (Frankfurt 1619); por.: S. Tworek, Neuge-

bauer Salomon (XVI/XVII w.), [w:] Polski Słownik Bibliograficzny, t. XXII, 1977, s. 686–687.  

13 S. Neugebauer, Selectorum Symbolorum Heroicorum Centuria Gemina. Enotata Atque eno-

data a Salomone Neugebauero a Cadano, Francofurti (Frankfurt), Iennis (Jenna) 1619, (Wolfen-

büttel, Herzog August Bibliothek, sygn. VD17 23:274340U), s. 98; J. Lucky, Sylloge numismatum 

elegantiorum, quae diuersi impp., reges, principes, comites, respublicae diuersas ob causas ab 

anno 1500 ad annum usq[ue] 1600 cudi fecerunt, concinnata & historica narratione (sed breui) 

illustrata, Argentinae 1620, (Los Angeles, Getty Research Institute, sygn. 13973), s. 218. 
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Ilustracja nr 4. Emblemat umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z awersem i rewer-

sem medalu cesarskiego Maksymiliana II Habsburga pochodzącego z lat 1564–1576, 

za pomocą którego przypomniano o roszczeniach władcy austriackiego dążącego do 

sprawowania zwierzchnictwa nad światem i przewodzenia wszelkim inicjatywom wy-

mierzonym przeciwko wrogom chrześcijaństwa, dołączony do dzieła Samuela Neuge-

bauera, reprodukcja za: S. Neugebauer, Selectorum Symbolorum Heroicorum Centuria 

Gemina…, s. 98 

 

 
 

Źródło: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/405-quod-2s&distype=thumbs [dostęp: 

6.09.2016]. 

Osobną problematykę stanowi cytowany monogram na piersiach orła. 

Bezpośrednie wykazanie destrukcyjnego wpływu pierwszej litery cesar-

skiego imienia L I (Leopoldus I) na imperium osmańskie było również za-

mierzeniem nieznanego z imienia i nazwiska medaliera zaspokajającego 

potrzeby panującego w zakresie medalierstwa14 (ilustracja nr 5). Omówić 

trzeba zwłaszcza rewers medalu z 1686 roku. Złowrogą potęgę oznacza  

w tym wypadku Turek w szacie orientalnej przepasanej pasem, z leżącym 

                                                           
14 Własność prywatna. Przedmiot wystawiony na aukcji antykwariatu numizmatycznego 

„Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K” (Heidelberg) dnia 13 listopada 2009 roku 

(aukcja nr 52, kat. nr 1324); por.: A. Hess, op. cit., poz. 985; Krieg und Frieden…, poz. 294. 
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obok głowy turbanem, upadający na stopnie (przykryte kobiercem?),  

oślepiany przez promienie i pioruny rzucane z góry. Dla dodatkowego spo-

tęgowania klęski nieprzyjaciela wokół uwieczniono elementy małej archi-

tektury, m.in. inkrustowane drewniane drzwi (z widoczną w górnej części 

gwiazdą). Trzy podwójne pioruny (o zygzakowatym kształcie) uderzają  

w niezidentyfikowane przedmioty będące własnością przeciwnika. Napis 

otokowy: LEOPOLD DER FREDEN SONN DEN MONDEN KAYSER 

STÜRZT VOM THRON informuje o zasługach Leopolda I wywiązującego 

się ze swych obowiązków wobec poddanych i przyczyniającego się do za-

pewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Świętego Cesarstwa Rzymskiego. 

Ilustracja nr 5. Medal w sposób szczególny akcentujący (za pośrednictwem przekazu 

propagandowego) zasługi cesarza Leopolda I Habsburga dla chrześcijaństwa i Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego, którego stolica, Wiedeń, została oswobodzona z tureckiej opresji 

dzięki zaangażowaniu i zabiegom dyplomatycznym panującego, emitowany z inicjatywy 

dysponenta cesarskiego, nieznany medalier, 1686, srebro, śr. 33,8 mm, bity. Przedmiot 

wystawiony na aukcji antykwariatu numizmatycznego „Heidelberger Münzhandlung 

Herbert Grün e.K.” (Heidelberg) dnia 13 listopada 2009 roku (aukcja nr 52, kat. nr 1324) 

 

Źródło: http://www.acsearch.info/search.html?id=698709 [dostęp: 6.09.2016]. 

Obrazu orła, najlepiej ilustrującego związek pomiędzy panującym a rzą-

dzonym przezeń państwem, nie pominięto również w programie artystycz-

nym atrybutów wojennych formacji wojskowych dowodzonych przez monar-

chę bądź jedynie wystawianych na jego koszt. Warto wspomnieć zwłaszcza  

o proporcu jazdy cesarskiej z herbami Leopolda I, pochodzącym z końca XVII 

wieku15 (ilustracja nr 6). Wygląd opisywanego akcesorium nie odbiega od 

                                                           
15 Cieszyn, Muzeum miejskie, nr inw. MC/H/455; W. Karger, Wystawa ku czci Sobieskiego  

w Cieszynie (3 XII–16 XII 1933), Cieszyn – Katowice 1933, s. 200; Z. Stefańska, Katalog zbiorow 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – XVII wiek, Warszawa 1968, poz. 624, tabl. 84;  

http://www.acsearch.info/search.html?id=698709
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pozostałych tego typu zabytków. Prostokątny bławat ze złotawego adamasz-

ku pokrywają wzory na kształt stylizowanych gałązek kwiatowych. Na pier-

siach dwugłowego, ukoronowanego orła cesarskiego, usytuowanego w cen-

trum kompozycji awersu, wyhaftowano bogato zdobioną tarczę z pierwszą 

literą cesarskiego imienia L, pomalowaną na złoto i przykrytą koroną aperta. 

Nad głową drapieżnika unosi się także korona clausa z dwiema wstęgami. 

Analogiczne są natomiast akcesoria koronacyjne utrwalone w szponach zwie-

rzęcia: miecz i berło. Napisy w górnej: LEOPOLDE IMPERATOR oraz dol-

nej: SIS FOELIX części trzeba uznać za twórcze rozwinięcie oryginalnej kon-

cepcji autorskiej. Identyczną literę L, zwieńczoną koroną aperta, wpisano 

wewnątrz wieńca laurowego wyszytego na drugiej stronie płótna. Dewiza: 

PRO DEO ET PATRIA (po bokach) również nie przysparza większych kłopo-

tów ze zrozumieniem intencji autora.  

Ilustracja nr 6. Proporzec z wyszytymi herbami cesarza Leopolda I, nieokreślony twór-

ca, Austria, koń. XVII w., adamaszek jedwabny, malowany, pasmanteria jedwabna,  

bławat, wym. 65 x 70 cm, drzewce: 300 cm 

 

Źródło: reprodukcja za: Odsiecz Wiedeńska, Kraków 1990, kat. nr 327, il. 217, 217a. 

                                                                                                                                               

M. Ńmerda, Wyprawa wiedeńska Jana Sobieskiego a kraje czeskie, „Sobótka” 1980, t. 35, nr  

2, s. 243–251; Odsiecz Wiedeńska…, s. 227–228, kat. nr 327. 
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Do planów fortyfikacji Wiednia, chroniących miasto i jego obywateli 

podczas oblężenia tureckiego, które można by porównywać do wyobrażenia 

uwzględnionego przez medaliera na podobiźnie planety, należy zaliczyć 

mapę Austrii i części Węgier powstałą wkrótce po 1683 roku16 (ilustracja 

nr 7). Nieznany z imienia i nazwiska rytownik włoski, pracujący w zakła-

dzie Giovanniego Antonia Remondiniego17 w Bassano18, z dokładnością 

oddał umocnienia cesarskiej stolicy z najbliższymi okolicami i biegiem Du-

naju (z ostrowami). Na mapie (w postaci miedziorytu) odtworzono również 

pozostałe twierdze i miasta Świętego Cesarstwa Rzymskiego zlokalizowane 

na obu brzegach rzeki. Dla osiągnięcia większej przejrzystości zrezygnowa-

no z rekonstrukcji zabudowań XVII-wiecznego Wiednia. Zaprezentowano 

jedynie sylwetki najważniejszych budowli: katedry św. Szczepana (na me-

dalu) oraz obelisku cesarskiego. W dolnej części planu ukazano sceny walki 

rozgrywające się pod murami miasta: zmagania dwóch kawalerzystów  

o sztandar turecki, chaotyczną ucieczkę spahisów i piechurów (po lewej 

stronie) oraz moment zabijania przez jednego z kawalerzystów żołnierza 

tureckiego z sajdakiem na plecach i szablą w dłoni, poddawania się drugie-

go z wyznawców islamu w turbanie, wznoszącego ręce do góry, a także 

ewakuację wielkiego wezyra Kara Mustafy i jego otoczenia (po prawej stro-

nie). Dodatkową dekorację stanowią sporządzone w górnej części ryciny 

medalionowe portrety osadzone na postumentach: Leopolda I w zbroi pły-

towej z naramiennikami i żabotem (pośrodku, w otoku z girland), Jana III 

Sobieskiego w zbroi karacenowej z naramiennikiem i delii (obok, po lewo) 

oraz Karola V w zbroi płytowej z żabotem (obok, po prawo) w popiersiach, 

uzupełnione o inskrypcje wypisane na wstęgach: GIOVANNI REDI POLO-

NIA, LEOPOLDO I° IMP ROMANI SEMP AVGV, CARLO V LORENA  

E GENER DELL’ ARMI CESAREE, a także znajdujące się u dołu dużo 

mniejsze plany pięciu twierdz, których rozpoznanie umożliwiają napisy: 

COMORRA, NEVHEVSEL, RAAB, STRIGONIA. 

                                                           
16 Kraków, Muzeum Narodowe, Zbiory Czartoryskich, nr inw. R. 6987; Odsiecz Wiedeńska…, 

s. 233–234, kat. nr 349; H. Widacka, Lew Lechistanu, Warszawa 2010, s. 326–327. 

17 Remondini Giovanni Antoni (1634 w Padwie – ok. 1711) – producent papieru do rycin  

i książek, drukarz (od 1661 roku), właściciel zakładu rytowniczego w Bassano (ok. 1660 roku), 

producent papieru z Werony, Treviso i Padwy. Wydawca licznych rycin, m.in. mapy części tery-

toriów Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Austrii i Węgier) z planem fortyfikacji Wiednia (po 

1683) oraz Astrachania i Woroneża (XVIII w.), Istrii (XVIII w.), Florydy, Karoliny i Wirginii 

(XVIII w.), Krymu, Mołdawii, Wołoszczyzny, Bułgarii, Nowej Rosji, Astrachania i Woroneżu 

(XVIII w.); por.: M. Infelise, P. Marini, Remondini. Un editore del Settecento, Milaan 1990; 

A.W.A. Boschloo, The prints of the Remondinis, Amsterdam 1998 oraz De Remondini en hun 

publiek, „Leids Kunsthistorisch Jaarboek” 2002, t. 12, s. 205–227. 

18 Wiadomo, że nieznany z imienia i nazwiska autor mapy pracował w zakładzie rytowni-

czym Giovanniego Antonia Remondiniego w Bassano; por.: H. Widacka, op. cit., s. 326–327. 
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Ilustracja nr 7. Mapa części terytoriów Świętego Cesarstwa Rzymskiego (Austrii  

i Węgier) z planem fortyfikacji Wiednia, nieokreślony rytownik włoski, w zakładzie 

Giovanniego Antonia Remondiniego w Bassano, po 1683 roku, miedzioryt, wym. 37,5  

x 46 cm (płyta) 

 

Źródło: reprodukcja za: H. Widacka, Lew Lechistanu, Warszawa 2010, s. 327. 

Przestrzeń rewersu medalu Hofmana wypełnia inskrypcja ułożona  

w formie osiemnastowierszowego panegiryku: 1683 DIE 14 IVLY VIENNA 

AVSTRIÆ A TVRCIS OBSESSA SED + PROTECTORE ALTISSIMO +, 

LEOP[oldi] I IMP[eratoris] INDVSTRIÆ CONSILIO, REGIS POLONIAE 

IOAN[nis] III PRÆSENTIÆ VALIDO AVXILIO, VIENNENSIVM DE-

NIQ[ue] VNIVERSITATIS SENATVS OFFICIALIVM CIVIUM AC INCO-

LARVM CONCORDI OBSEQVIO, AB OBSIDIONE PROFLIGATO HOSTE 

EODEM ANNO DIE 12 SEPT[embris] LIBERATA (Roku 1683 dnia 14 lip-

ca Wiedeń w Austrii od Turków oblężony, ale za opieką Najwyższego, za 

radą i rozwagą Leopolda I Cesarza, za przytomnością i dzielnym posiłkiem 

Jana III Króla Polskiego, za zgodną pomocą Wiedeńczyków, tudzież Uni-

wersytetu, Rady [miejskiej, przyp. J.G.R.] i mieszkańców oswobodzony od 
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oblężenia po porażce nieprzyjaciela tegoż dnia 12 września). Podobnie jak  

w przekazach innych medali z 1683 roku emitowanych z inicjatywy dyspo-

nenta cesarskiego, autor inskrypcji na pierwszym miejscu przypisuje zwy-

cięstwo boskiej protekcji i opiece oraz cesarzowi Leopoldowi I, za „radą  

i rozwagą” którego mieszkańcy miasta przetrwali oblężenie miasta i unik-

nęli strasznego losu jeńców tureckich. Powyższy zabieg służył umniejszeniu 

dokonań polskiego monarchy, którego wojska posiłkowe, jak wynika z dal-

szej lektury tekstu, wykazały się jednak nieodzowną na polu bitewnym 

dzielnością i w pełni sprostały powierzonemu im zadaniu. Nie mniejsze 

znaczenie miało również harmonijne współdziałanie wiedeńczyków: władz 

miasta i kadry uniwersyteckiej koordynujących wszelkie przedsięwzięcia 

obronne i nie poddających się nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 

Zasług pozostałych przedstawicieli sprzymierzonych podczas odsieczy 

również nie pominięto. Znalazły potwierdzenie na kolejnych inskrypcjach: IN 

PER[sonali] SUCC[ursu] ELECT[oris] BAVA[riae] SAXON[iae] ET IMPERY 

SVBSIDIO COM[ite] CAPLIER DEPVT[ato] PRÆSIDENTE (Za pomocą 

Elektorów Bawarskiego, Saskiego i Rzeszy, za urzędowania Hrabiego Ca-

pliers, deputowanego prezesa) po lewej stronie napisu głównego oraz DUCE 

LOTHARINGO CÆS[ario] LOC[o] TEN[tenente] GRLI(SO) [generalissimo] 

GENER[ali] COM[ite] STABNBERG VRB[is] COMEN[dante] (Kiedy Książę 

Lotaryński był namiestnikiem Cesarza ogólnym, generał Hrabia Starhem-

berg dowódcą miasta) po prawej stronie. Przekaz medalu powinien w założe-

niu twórcy i dysponenta ukazywać zwycięstwo wiedeńskie jako kolejny zna-

czący sukces Habsburgów możliwy dzięki osiągnięciom militarnym armii 

austriackiej poprzedzający ostateczną rozprawę z potęgą turecką pod mura-

mi stolicy austriackiej. Stąd, podobnie jak w przypadku innych dzieł meda-

lierskich powstałych z inicjatywy dworu cesarskiego, udział w odsieczy wojsk 

sprzymierzonych określono jedynie mianem pomocy. Nie akcentowano nato-

miast oczywistego faktu historycznego, iż bez aktywności militarnej sojusz-

ników Wiedeń opanowaliby Turcy.  

Dowodem na pozytywne przyjęcie przez odbiorców interesującego nas 

medalu może być ulotka anonimowego rytownika niemieckiego wydana 

wkrótce po 1683 roku w Norymberdze przez Leonharda Loschge upamiętnia-

jąca wydarzenia w najbliższych okolicach Wiednia (ilustracja nr 8). Awers  

i rewers medalu Michaela Hofmana wiernie odwzorowano na wspomnianej 

grafice z inskrypcją „Wahrhaffer Entsatz der Stadt Wien”, podobizną Fran-

ciszka Kulczyckiego oraz chorągwią wielkiego wezyra Kara Mustafy we-

wnątrz rollwerkowego kartusza podtrzymywanego przez jeńców tureckich  

i ozdobionego zdobycznymi trofeami wojennymi19. 

                                                           
19 Drugą stronę pracy tego samego medaliera odwzorowano również na grafice ilustrującej 

działania wojenne na przedpolach Wiednia. Miedzioryt zatytułowano Abbildung der Kays. Haubt- 

und Residentz-Stadt Wienn in Osterreich wie sie vom Türckischen Groß-Vezier den 14. Julij 
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Kolejny medal, inspirowany zjawiskiem astronomicznym, wybito w 1683 

roku20. Twórcą wspominanego dzieła sztuki medalierskiej był działający we 

Wrocławiu Johann Kittel21 (ilustracja nr 9). Niepowodzenia militarne Tur-

cji ukazano jako wejście w cień tureckiego półksiężyca (w początkowej fazie). 

Na awersie można dostrzec dwa Słońca oznaczające władców dwóch sprzy-

mierzonych potęg – Rzeczypospolitej i Świętego Cesarstwa Rzymskiego – 

rzucające promienie na glob ziemski zawierający panoramę Wiednia i za-

ciemniające jednocześnie znajdujący się poniżej turecki półksiężyc22. Zgodnie 

                                                                                                                                               

belägert. Autorem rysunku była osoba podpisująca się monogramem G.W.W.B. Na pierwszym 

planie, w centrum, autor przybliżył potyczkę pomiędzy jeźdźcami austriackimi a tureckimi kawale-

rzystami. Dwaj kirasjerzy odziani w zbroje płytowe i kaski z pióropuszami strzelają z pistoletów  

w stronę Turka w turbanie siedzącego na wspiętym koniu. Drugi ze spahisów, w misiurce na gło-

wie, uśmierca za pomocą dzidy jednego z żołnierzy chrześcijańskich spoczywającego z koniem na 

ziemi. W prawym dolnym rogu uwieczniono ponadto scenę egzekucji kobiety z dzieckiem, w kie-

runku której mierzy szablą jeden z piechurów. Drugi z żołnierzy, w wysokiej czapce, sieka również 

szablą dziecko znajdujące się na jego ręce. Na drugim planie z okolic aproszy i szańców prowadzone 

są regularne działania oblężnicze polegające na ostrzale fortyfikacji Wiednia, którego podobiznę 

zrekonstruowano z najważniejszymi elementami tkanki miejskiej. W oddali ukazano także Dunaj. 

Obok rewersu dzieła Hofman sporządził podobiznę drugiego medalu z 1683 roku zaopatrzonego na 

awersie w wyobrażenie czarnego orła unoszącego się pod okiem opatrzności, ściskającego w szpo-

nach berło i miecz oraz dwa kartusze z herbem Świętego Cesarstwa Rzymskiego oraz krzyżem 

chrześcijańskim, a także napis pamiątkowy na rewersie; por.: Abbildung der Kays Haubt- und 

Residentz-Stadt Wienn in Osterreich wie sie vom Türckischen Groß-Vezier den 14 Julij belägert:  

A. Die Brunst im Schottenhof zu Anfang der Belagerung..., Wien (Wiedeń), 1683, (Wien, Österrei-

chische Nationalbibliothek, sygn. AC06481703), s. 1. 

20 Av. i Rv. Kraków, Muzeum Narodowe (zbiory E. Hutten-Czapskiego), nr inw. VII-Md-488, 

Warszawa, Muzeum Narodowe, nr inw. 14981 NPO, Toruń, Muzeum Okręgowe, nr inw. 563 

(odmiana); E. Raczyński, Gabinet medalów polskich, Wrocław 1838, poz. 226; E. Hutten-

Czapski, op. cit., poz. 5288; A. Hirsch, op. cit., poz. 29; W. Bartynowski, op. cit., poz. I.G. 18298, 

I.G. 18460; J. Szwagrzyk, Moneta, medal, order, Wrocław 1971, gabl. IX/25; A. Szyszko-Czyżak, 

Medale polskie od XVI do XVIII wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Katalog 

wystawy, Toruń 1981, poz. 25; Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk…, s. 118, poz. 

218; Chwała i sława Jana III…, s. 221, kat. nr 201; Odsiecz Wiedeńska…, s. 251, kat. nr 413. 

Autor oznaczył własną pracę sygnaturą ∙ I ∙ K widoczną na rewersie. 

21 Kittel Johann (1656–1740) – wywodzący się ze Śląska medalier, działający we Wrocławiu. 

Twórca medalu upamiętniającego zwycięstwo chocimskie (1673), koronację Augusta II Wettina 

(1697), gimnazjum we Wrocławiu (brak daty, sygn. I.K.) oraz ślub Wilhelminy Amalii z Józefem  

I Habsburgiem, królem Czech i Węgier, 24 lutego 1699 roku (1699); por.: L. Forrer, op. cit., vol. III, 

s. 507; J. Strzałkowski, op. cit., s. 63. 

22 Słońcu były ponadto przypisywane przez nowożytnych znawców emblematyki konkretne 

wartości. Na emblemacie Cesarego Ripy symbol solarny stanowi jeden atrybutów (obok otwartej 

księgi, gałązki palmowej i kuli ziemskiej) personifikacji Prawdy. Zgodnie z opisem Ripy interesu-

jąca nas postać „trzyma słońce na znak, że prawda jest przyjaciółką światła”. Powyższa wykład-

nia mogła być również z powodzeniem wykorzystywana w przeszłości przez propagandę królew-

ską. Tylko bowiem od osobistej decyzji panującego zależało, co będzie uznane prawdziwie, a tym 
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z zamierzeniem autora medalu konsekwencją przemyślanego działania oby-

dwu chrześcijańskich monarchów – Jana III Sobieskiego i Leopolda I zapre-

zentowanych jako równorzędni partnerzy – stała się spektakularna porażka 

imperium osmańskiego. Napisy na banderoli w górnej: SOLE DUPLO (Przez 

podwójne słońce) oraz dolnej: PLUS DOLEO (Bardziej cierpię) części kompo-

zycji awersu odnoszą się do opisywanego wyobrażenia artystycznego. Litery 

cytowanej wyżej inskrypcji układają się w anagram: LEOPOLDUS.  

Ilustracja nr 8. Odsiecz Wiednia (12 września 1683 roku), nieokreślony rytownik nie-

miecki, Leonhard Loschge (wydawca), Norymberga po 1683 roku, miedzioryt, akwaforta, 

wym. 33 x 41,5 cm (płyta), 50,6 x 42 cm (całość ztekstem) 

 
 

Źródło: reprodukcja za: H. Widacka, Lew Lechistanu, Warszawa 2010, s. 346–347. 

                                                                                                                                               

samym za powszechnie obowiązujące poddanych. Stąd może wynikać również usprawiedliwienie 

zaangażowania nowożytnego monarchy w sprawy, które niegdyś były wyłączone spod jego kompe-

tencji, np. kwestie religijne; por.: C. Ripa, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2004, s. 341–342.  
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Ilustracja nr 9. Medal identyfikujący niepowodzenie militarne Turków pod Wiedniem 

ze zjawiskiem astronomicznym (zaćmieniem księżyca w fazie początkowej), bity na zle-

cenie dysponenta zagranicznego (cesarskiego?), Johann Kittel, Wrocław 1683, srebro,  

śr. 45 mm, bity 

 

 

Źródło: reprodukcja za: Chwała i sława Jana III, Warszawa 1983, kat. nr 201, il. 108. 

Odtworzenie przez medaliera pierwszej fazy zdarzenia rozgrywającego 

się na niebie mogło sugerować odbiorcy, że wiktoria wiedeńska będzie do-

piero początkiem końca Turcji, której wojska, przegrywając pod murami 

cesarskiej stolicy, zmuszone będą wkrótce bronić granic swych dotychcza-

sowych posiadłości. Prowadzone po 12 września 1683 roku kolejne kampa-

nie wojenne organizowane osobiście przez Karola Lotaryńskiego umożliwiły 

odzyskanie części Węgier z Budapesztem, który od 1541 do 1687 roku był 

stolicą paszałyku budańskiego. Intencję autora medalu potwierdziły się  

w niedalekiej przyszłości. W wyniku traktu podpisanego w Karłowicach  

26 stycznia 1699 roku dawne terytoria anektowane siłą przez Turów (Wę-

gry bez Banatu) ostatecznie z powrotem włączono w obręb Świętego Cesar-

stwa Rzymskiego.  

Istotne znaczenie dla wysiłków propagandowych podejmowanych z inicja-

tywy Sobieskiego ma fakt, iż zarówno osobę króla, jak i cesarza, co prawda  
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w sposób symboliczny, lecz zauważalny, upamiętniono jako dwie równorzęd-

ne siły przyczyniające się do zaćmienia tureckiego półksiężyca. Jan III Sobie-

ski zawsze zabiegał, aby artyści pracujący na potrzeby dworu uwieczniali 

monarchę, nie uwłaczając piastowanej przezeń godności. 

Główny dysponent nie zrezygnował jednak z realizacji własnych celów  

i interesów. Szczególnie podkreślone zostały w przekazie medalu osiągnię-

cia cesarza Leopolda I, dysponenta powyższego artefaktu. Dowodzi o tym 

treść inskrypcji na banderoli, która brzmi następująco: CAESARIS AU-

SPICIUM LEOPOLDIANA GRAMMATE FELIX (Z pomocą Najjaśniejszego 

Cesarza Leopolda). 

Medale z wyobrażeniami solarnymi pojawiły już wcześniej w polskim 

medalierstwie. Wymienić należy rewers opisywanego medalu, autorstwa 

Jana Höhna (Hoehna) st.23 z ok. 1660 roku, emitowanego z okazji zawar-

cia pokoju oliwskiego 3 maja 1660 roku (ilustracja nr 10). Do usytuowa-

nych w górnej części kompozycji wyglądających zza obłoków podobizn 

Słońca i Księżyca, znajdujących się w górnej części awersu, dodano pro-

mieniujący tetragram Jahwe wpisany w owal. Rządzące dniem i nocą cia-

ła niebieskie, oddziaływując na rosnące poniżej drzewo oliwne, powodują 

jego kwitnięcie. Powyższe zestawienie należy odczytywać, podobnie jak  

w przypadku medalu autorstwa Kittela, jako zapowiedz zaprowadzenia 

pokoju urzeczywistniającego się po zaprzestaniu działań wojennych ze 

Szwedami. Tło dla wizji artystycznej stanowi realistyczna panorama na j-

bliższych okolic Gdańska z klasztorem oliwskim, przedmieściami i oko-

licznymi wioskami, w końcu zaś wybrzeżem morskim, przy którym  

przycumowane są liczne barki i statki. 

 

                                                           
23 Höhn (Hoehn) st. Jan (1607 w Strasburgu – 19 V 1664, data spisania testamentu) – 

wywodzący się z Niemiec medalier, notowany w Lipsku (od 1632 roku), w Rzeczypospolitej (od 

1635 roku): najpierw w Bydgoszczy zatrudniony jako rytownik stempli do talarów pamiątko-

wych, następnie w Gdańsku (od 1636 roku, obywatelstwo od 1641 roku), współpracownik Han-

sa Wulfema, kierownika mennicy w Rydze w zakresie sporządzania i wysyłania do stolicy 

Inflant stempli m.in. do medali z popiersiem Krystyny Wazówny (1643) i donatyw z podobizną 

Karola Gustawa, (1654). Twórca medali historycznych m.in. stanowiących właściwą oprawę dla 

wizyty Władysława IV w Gdańsku (1636), ślubu Władysława IV z Cecylią Renatą (1637), po-

wtórnego ożenku Władysława IV z Ludwiką Marią Gonzagą (1644), a także licznych donatyw 

zawierających wizerunek Władysława IV (1644, 1645) oraz panoramę Gdańska (1647), portu 

gdańskiego (1647, 1648). Höhnowi (Hoehnowi) st. przypisuje się również autorstwo medali 

zamawianych przez dysponentów zagranicznych, m.in. z podobiznami Henryka ks. Orańskiego 

(pośmiertny) (1647), Fryderyka Wilhelma, elektora pruskiego (1646), Melhiora Hatzfelda  

I (1658), Anny de Croy (1660); por.: Słownik Artystów Polskich…, t. III, 1979, s. 94–95;  

J. Strzałkowski, op. cit., s. 55. 
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Ilustracja nr 10. Medal na pamiątkę pokoju w Oliwie z 1660 roku upamiętniający miej-

sce rokowań polsko-szwedzkich (na awersie) oraz zawierający kompozycje alegoryczną, 

której główny element stanowi drzewo oliwne (aluzja do przedmieść Gdańska) przedsta-

wione na tle widocznych w oddali panoramy miasta nad Motławą oraz wybrzeża mor-

skiego, emitowany na zlecenie dysponenta gdańskiego, Jan Höhn (Hoehn) st., Gdańsk 

1660, srebro (złoto), śr. 74 mm, bity. Przedmiot wystawiony na aukcji WCN (Warszaw-

skiego Centrum Numizmatycznego) dnia 10 listopada 2012 roku (aukcja stacjonarna nr 

52, kat. nr 52/985), reprodukcja za: M. Stahr, Medale Wazów w Polsce (1587–1668), kat. 

nr 71, il. 117 

 

Źródło: http://wcn.pl/archive/52_0985?q=1660+Medal [dostęp: 6.09.2016]. 

Szesnastowierszowy napis w małżowinowym obramieniu wypełniający 

rewers medalu Kittela zbliżony jest do inskrypcji na odwrocie medalu Mi-

chaela Hofmana: VIENNA AUSTRIAE D[ie] 14 JULII A TURCIS OBSESSA 

SED DEI OPE LEOPOLDI AUGUSTISSIMI CAESARIS AUSPICIO IO-

HANN[is] III POL[oniae] REG[is] ET ALIORUM S[acri] R[omani] I[mperii] 

STATUUM SUBSIDIO CAESO 12 SEP[tembris] AD CESII RADICES BAR-

BARO LIBERATA CHRISTIANAM EUROPAM QUID FACTO OPUS IN-

STRUIT EX INSIGNI HOC FORTITVDINIS ET PERSISTENTIAE EXEM-

PLO (Wiedeń w Austrii dnia 14 lipca od Turków oblężony, lecz wybawiony za 

sprawą Boga, za pomocą Najjaśniejszego Cesarza Leopolda, za posiłkiem 

Jana III Króla Polskiego i innych stanów Świętego Cesarstwa Rzymskiego, 

po zwyciężeniu barbarzyńcy w dniu 12 września, u stóp góry Cesius. Dowia-

duje się chrześcijańska Europa o tym szczytnym dowodzie męstwa i wytrwa-

łości)24. Miasto, którego uwolnienie od oblężenia należy zawdzięczać, według 

                                                           
24 Ostatnie siedem słów inskrypcji składa się na chronogram MDCLXXXIII przypominający 

o dokładnym roku bitwy wiedeńskiej.  

http://wcn.pl/archive/52_0985?q=1660+Medal
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twórcy poprzedniej inskrypcji boskiej opatrzności, również i w tym wypadku 

zostaje wybawione z tureckiej opresji za sprawą Najwyższego, z pomocą Leo-

polda I oraz dzięki posiłkom Jana III Sobieskiego i pozostałych sprzymie-

rzeńców. Decydujący udział podczas odsieczy wiedeńskiej wojska koronnego, 

zwłaszcza zaś bohaterskiej husarii, określono (podobnie jak w inskrypcji na 

rewersie medalu Michaela Hofmana) jedynie mianem SUBSIDIO.  

O wyższości triumfujących nad wojskami tureckimi sojuszników świad-

czy natomiast nazwanie przeciwnika w inskrypcji mianem BARBARO. Ter-

min powyższy, prócz religijnego, ma znaczenie także i cywilizacyjne. Za bar-

barzyńskie uznawano w epoce nowożytnej nie tylko społeczeństwa o znacznie 

mniejszym dorobku naukowym, oświatowym, kulturalnym itp., lecz również 

całkowicie odmienne pod względem obyczajów i wierzeń od Europejczyków. 

W podobny sposób omawiane zjawisko astronomiczne wyjaśniono na 

awersie kolejnego medalu, również autorstwa Kittela, z 1683 roku25 (ilu-

stracja nr 11). Kompozycja awersu wspomnianego artefaktu jest w zasadzie 

powtórzeniem pierwszej strony poprzedniego dzieła sztuki medalierskiej, 

utrwalono jednak moment całkowitego zaćmienia księżyca. Bez zmian pozo-

stawiono także napis na banderoli: SOLE DUPLO oraz DOLEO PLUS. Ce-

lem twórcy medalu, podobnie jak poprzednio, stało się zaprezentowanie za 

pomocą popularnej w XVII wieku symboliki całkowitej klęski imperium 

osmańskiego, realnej w niedalekiej przyszłości. Opisywane dzieło było dedy-

kowane władcom Rzeczypospolitej i Austrii, którzy działając wspólnie, wy-

rządzili tureckiemu przeciwnikowi wiele szkód nie do odrobienia. Inskrypcja 

po bokach cytowanego już napisu: EXORTO THRACICA LUNA (Gdy po-

dwójne słońce wzeszło, więcej cierpi tracki półksiężyc) potwierdza propono-

waną przez nas interpretację awersu medalu. Rewers analogiczny jak na 

medalu poprzednim nie wymaga komentarza. 

                                                           
25 Av. i Rv. Kraków, Muzeum Narodowe (zbiory E. Hutten-Czapskiego), nr inw. VII-Md-489, 

Warszawa, Muzeum Narodowe, nr inw. 16443 MNW, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów 

Ikonograficznych, nr inw. I.G. 16460, Własność prywatna. Przedmiot wystawiony na aukcji 

antykwariatu numizmatycznego „Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG”, (Osnabrück) dnia 13 

marca 2014 roku (aukcja nr 247, kat. nr 5657); C.K. Nagler, Neues allgemeines Künstlerlexicon, 

t. 1–22, München 1835–1852, t. 21, s. 525; E. Raczyński, op. cit., poz. 225; E. Hutten-Czapski, 

op. cit., poz. 5948; A. Hirsch, op. cit., poz. 30; W. Bartynowski, op. cit., poz. I.G. 18460; F. Frie-

densburg, H. Seger, Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit, Breslau 1901, poz. 

4110; Krieg und Frieden…, poz. 176; Cz. Kamiński, W. Kowalczyk, Medale i medaliony polskie  

i związane z Polską. Katalog wystawy, Warszawa 1969, poz. 671; J. Szwagrzyk, op. cit., gabl. 

IX/26; A. Szyszko-Czyżak, op. cit., poz. 25; Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  

s. 118, poz. 219; Chwała i sława Jana III…, s. 221–222, kat. nr 202; Odsiecz Wiedeńska…,  

s. 252, kat. nr 414. Umieszczona w dolnej części awersu sygnatura I.K. zawiera inicjały twórcy 

medalu. Napis na rewersie WINER INVEN[it] (Winer wymyślił) wskazuje na autora programu 

artystycznego drugiej strony medalu. 
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Ilustracja nr 11. Medal utożsamiający porażkę imperium osmańskiego ze zjawiskiem 

astronomicznym (całkowitym zaćmieniem księżyca), bity na zlecenie dysponenta zagra-

nicznego (cesarskiego?), Johann Kittel, według projektu rysunkowego Petera Wincka  

z Wiednia, Wrocław 1683, srebro, śr. 44 mm, bity. Przedmiot wystawiony na aukcji an-

tykwariatu numizmatycznego „Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG” (Osnabrück) dnia 

13 marca 2014 roku (aukcja nr 247, kat. nr 5657) 

 

Źródło: http://www.acsearch.info/search.html?id=1886945 [dostęp: 6.09.2016]. 

Niewykluczone, iż wzorem dla awersów obydwu medali był emblemat  

należący do kardynała Asciamiusa Sforzy włączony do pracy Jacoba Typon-

tiusa26 pt. Symbola Divina et Humana…27 (ilustracja nr 12). Kolejność 

niezwykłych zdarzeń zarejestrowanych na niebie jest jednak całkowicie inna. 

Półksiężyc umieszczono tym razem między Ziemią (z zaznaczonymi konty-

nentami i morzami) a Słońcem (o ludzkiej twarzy). Destrukcyjny wpływ nań 

mają obydwa ciała niebieskie, niszcząc i zaciemniając jednocześnie znak zło-

wrogiej potęgi. Na globie siedzi nieznana bliżej naga postać z rękami założo-

nymi na głowę, zapewne w obawie przed promieniami Słońca. Napis: 

TOTVM ADIMIT QVO IN GRATA REFVDGET nie wiąże się z treścią  

                                                           
26 Typontius Jacob (Jacobus) (1540 w Brugii – 1601 w Pradze) – flamandzki uczony, 

nadworny historyk cesarza Rudolfa II Habsburga, znawca emblematów. Autor i wydawca trzy-

tomowego zbioru emblematów pt. Symbola Divina et Humana (Praga 1601–1603). 

27 J. Typontius Symbola Divina et Humana Pontificum, Imperatorum, Regum…, Pragae 

(Praga) 1601–1603, (Illinois, University of Illinois, sygn. Volume 1: A-L M; Volume 2: pi B-Q [R]; 

Volume 3: pi B-R S-T.1601), s. 32. 
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inskrypcji pracy Kittela, której ostateczny kształt uzależniony był od rzeczy-

wistości historycznej, tj. zwycięstwa z 12 września 1683 roku. 

Ilustracja nr 12. Emblemat stanowiący własność kardynała Asciamiusa Sforzy ilustru-

jący zjawisko astronomiczne rozgrywające się na niebie: odwrócony półksiężyc, na który 

destrukcyjny wpływ mają dwa pozostałe ciała niebieskie: słońce oraz ziemia, opubliko-

wany w zbiorze Jacoba Typontiusa, reprodukcja za: J. Typontius, Symbola Divina et 

Humana…, t. 1, s. 32 

 

Źródło: http://books.google.pl/books?id=lIzGDBtw9S0C&hl=pl&source=gbs_similarbooks 

[dostęp: 6.09.2016]. 

Najbardziej odpowiada wersji medalierskiej impressa kardynała Alek-

sandra Medici, arcybiskupa Florencji, którą również opublikowano na kar-

tach tego samego dzieła Typontiusa28 (ilustracja nr 13). Pojedyncze słońce 

obejmujące swymi promieniami Ziemię powoduje również częściowe zasłonię-

cie księżyca, z którym należy zapewne utożsamiać negatywne wartości. Na-

pis w półkolu: HINC ALIQVANDO ELVCTABOR dotyczy powyższej sceny. 

Należy zwrócić jednak uwagę, że zarówno ziemski glob, jak i półksiężyc 

upamiętniono w dużo mniejszej skali. Brak również na graficznym obrazie 

Ziemi, wyobrażeń cesarskiej stolicy. Tak słońcu, jak i księżycowi rytownik 

nadał cechy ludzkiej twarzy.  

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ibidem, s. 11. 
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Ilustracja nr 13. Impressa należąca do kardynała Aleksandra Medici pozostająca  

twórczym odzwierciedleniem porażki muzułmańskiego półksiężyca przesłoniętego i za-

ciemnionego przez słońce oraz glob ziemski, dołączona do zbioru Jacoba Typontiusa, re-

produkcja za: J. Typontius, Symbola Divina et Humana…, t. 1, s. 11 

 

Źródło: http://books.google.pl/books?id=lIzGDBtw9S0C&hl=pl&source=gbs_similarbooks 

[dostęp: 6.09.2016]. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż kluczowym elementem przekazu pozo-

staje jednak repertuar symboli obrazujących klęskę osmańską. Nowożytnym 

artystom znane były z pewnością również liczne łupy wojenne w postaci cho-

rągwi i innych znaków nieprzyjacielskich. Decyzja o powyższym kształcie 

kompozycji gwarantowała sukces dysponentowi. Wykształcony oglądający, 

posiadający również podstawową wiedzę na temat astronomii, bez problemu 

potrafił bezbłędnie odczytać prawdziwy sens awersu czy rewersu medalu. 

Inną przyczyną przesądzającą o postępowaniu medaliera mogło być również 

ograniczenie czasowe oraz techniczne. Niedługi okres realizacji zamówienia 

podyktowany koniecznością reakcji na wysiłek propagandowy innych uczest-

ników wiktorii wiedeńskiej w połączeniu z przeszkodami warsztatowymi 

mógł zdeterminować odwołanie się przez utalentowanego artystę do wcze-

śniejszych emblematów. 

Do pomysłu Kittela nawiązywali również późniejsi medalierzy. Konty-

nuowana z powodzeniem po 12 września 1683 roku kampania na południo-

wo-wschodnim froncie wojennym zmuszała Leopolda I do wydawania coraz 
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większych funduszy z przeznaczeniem na nowe medale. Martin Brunner29 

przyjmujący w 1685 roku zlecenie cesarskie zaprojektował artefakt, na 

którego drugiej stronie można doszukać się zmodyfikowanej i rozbudowanej 

wersji przedstawień obecnych na poprzednich rewersach numizmatów30 

(ilustracja nr 14). Wypełniające awers rzucające promienie słońce o ludz-

kiej twarzy, oświetlające kulę ziemską, przypomina o zaangażowaniu  

w walkę z imperium osmańskim jednego tylko dysponenta – cesarskiego. 

Na powierzchni planety sporządzono podobizny kontynentu europejskiego  

i azjatyckiego (napisy: EUROPA i ASIA), nie zaś widok oswobodzonego 

Wiednia. Symbol potęgi osmańskiej (odwrócony do góry nogami), zasłonięty 

przez cień ziemi, został celowo złamany. Leżąca poniżej (poziomo) klepsy-

dra dowodzi, iż upadek Turcji jest zupełny i wieczny. Napis: LEOPOLD 

DER SONNEN GLEICH STURZT DAS MONDEN KAYSERREICH  

nie pozostawia wątpliwości, iż największym pogromcą księżyca będzie mo-

narcha austriacki. 

 

 

                                                           
29 Brunner Martin (28 II 1659 w Norymberdze – 9 XI 1725 tamże) – wywodzący się z Nie-

miec medalier, mincerz, rytownik stempli do monet, uczeń Hansa Jacoba Wolraba, aktywny we 

Wrocławiu i Pradze. Autor medali portretowych z wizerunkami Józefa I Habsburga (1688), 

Wilhelma III Orańskiego i Marii II Stuart (1689), Klemensa XI (1700), Elżbiety Krystyny von 

Braunschweig-Wolfenbüttel (1716), historycznych, m.in. bitych na pamiątkę koronacji Wilhelma 

III Orańskiego i Marii II Stuart (1689), batalii wiedeńskiej i zawiązania się Świętej Ligii (1684), 

oblężenia Belgradu pomiędzy 7 sierpnia a 6 września 1688 roku (1688), pacyfikacji powstania 

katolików w Irlandii (1691), zwycięstwa nad Turkami pod Zentą 11 września 1697 roku (1697), 

traktatu pod Rijswijk (Ryswick) podpisanego 20 września 1697 roku (1697), bitew: pod Vigo  

Bay 21 października 1702 roku (1702), Blenheim 13 sierpnia 1704 roku (1704), Oudenaarde 11 

lipca 1708 roku (1708) i Malplaquet 11 września 1709 roku (1709), śmierci Józefa Habsburga 

(1711), rozpoczęcia rokowań pokojowych pomiędzy Francją a Austrią (1714), narodzin arcyksię-

cia Leopolda I, syna Karola VI, 13 kwietnia 1716 roku (1716), pokoju w Passorowitz podpisanego 

21 lipca 1718 roku (1718) oraz panoramicznych: z widokiem miasta i cytadeli w Lille (1708, trzy 

rodzaje medali), Campaign (1708) i twierdzy w Temesvar (1716); por.: L. Forrer, op. cit., vol.  

I, s. 301; J. Strzałkowski, op. cit., s. 31. 

30 Własność prywatna. Przedmiot wystawiony na aukcji antykwariatu numizmatycznego 

„Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung” (Monachium) dnia 15 października 2008 roku (au-

kcja nr 172, kat. nr 6161); por.: A. Hess, op. cit., poz. 966; J. Horsky, Münzen und Medaillen der 

österreichisch-ungarischen Monarchie 1, Mittelalter – Münzen und Medaillen der römisch-

deutschen und österreichischen Kaiser, Frankfurt am Main 1910–1911, poz. 2102; Krieg und 

Frieden…, poz. 256. Istnieje jeszcze jedna wersja wspomnianego medalu powstała równolegle  

w warsztacie tego samego medaliera i nieodbiegająca od dzieła opisywanego w rozprawie dok-

torskiej. Najbardziej interesujące nas przedstawienie zostało jednak zaplanowane na awersie 

nie zaś na rewersie. Własność prywatna. Przedmiot wystawiony na aukcji antykwariatu „Fritz 

Rudolf Künker GmbH & Co. KG” dnia 13 marca 2014 roku (aukcja nr 247, kat. nr 5658). 
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Ilustracja nr 14. Medal dedykowany cesarzowi Leopoldowi I uświadamiający nowożyt-

nego odbiorcę, iż upadek imperium osmańskiego jest przesądzony, moment ostatecznego 

triumfu słońca chrześcijańskiego nad muzułmańskim półksiężycem pozostaje bowiem je-

dynie kwestią czasu, emitowany z inicjatywy dysponenta cesarskiego, Martin Brunner, 

Norymberga 1685, srebro, śr. 43,33 cm, bity. Przedmiot wystawiony na aukcji antykwa-

riatu numizmatycznego „Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung” (Monachium) dnia 

15 października 2008 roku (aukcja nr 172, kat. nr 6161) 

 

Źródło: http://www.acsearch.info/search.html?id=527520 [dostęp: 6.09.2016]. 

4. Podsumowanie 

Podsumowując, należy zauważyć, iż niektóre elementy kompozycji, wystę-

pujące m.in. na awersie medalu autorstwa Michaela Hofmana z 1683 roku, np. 

orzeł austriacki siedzący na globie i dzierżący berło oraz miecz, zostały za-

czerpnięte z wcześniejszych medali i emblematów. Uprawnione jest więc  

w tym wypadku twierdzenie o częściowej inspiracji artysty wcześniejszymi 

przedstawieniami występującymi w ikonografii. W przypadku natomiast 

awersu dwóch pozostałych medali wybitych po 12 września 1683 roku, zapro-

jektowanych zaś przez Johanna Kittela, bardziej prawdopodobna wydaje się 

być hipoteza, iż medalier jedynie częściowo naśladował emblematy znane m.in. 

z pracy Jacoba Typontiusa, starając się jednocześnie dostosować wygląd kom-

pozycji do aktualnych okoliczności historycznych i miejscowych realiów. Stąd 

właśnie m.in. wewnątrz globu, który przesłania turecki półksiężyc, zrekon-

struowano panoramę Wiednia. Natomiast dwa słońca znajdujące się w górnej 

części należy traktować jako aluzję do dwóch sojuszników – Jana III Sobie-

skiego oraz Leopolda I Habsburga. Do podobnego repertuaru symboli i wyob-

rażeń nawiązywali zresztą, jak udało się wykazać autorowi, także i inni  

http://www.acsearch.info/search.html?id=527520
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medalierzy, m.in. Martin Brunner na medalu z 1685 roku, który również było 

omawiany na łamach niniejszego artykułu. Jednocześnie zaś twórcy wspo-

mnianych numizmatów zobowiązani byli mniej lub bardziej manifestacyjnie 

podkreślać zasługi odbiorcy. Powyższym potrzebom propagandowym bardzo 

interesująco zadośćuczyniono na awersie medalu Hofmana, umieszczając na 

piersiach austriackiego orła monogram L.I. Współczesny odbiorca po obejrze-

niu medalu oraz lekturze inskrypcji okolicznościowej z pewnością więc nie 

mógł mieć wątpliwości, czyjej osobie należy zawdzięczać na pierwszym  

miejscu oswobodzenie cesarskiej stolicy spod oblężenia tureckiego. Wizja me-

dalierska jednak, co należy podkreślić, nie zawsze pozostawała w zgodzie  

z prawdą historyczną. 

Abstract 

Medals to commemorate the Vienna victory equally  

to the eclipse of the moon,  
made in 1683. Iconographic remarks 

The author of the article entitled Medals to commemorate the Vienna vic-

tory equally to the eclipse of the moon, made in 1683. Iconographic remarks. 

describes in detail ten examples of works of art which reveal a similarity to 

numismatic materials described in the article. The author argues that some 

elements of the composition which are present, e.g. on the obverse side of  

a medal made by Michael Hofman in 1683 such as a single or double headed 

Austrian eagle sitting on the globe, holding a sceptre and sword, had been 

taken from earlier medals and emblems. It is thus justified to claim that the 

artist was partially inspired by previous representations existing in the arts. 

On the other hand, in the case of the obverse of two other medals struck af-

ter 12th September 1683, designed by Johann Kittel, it is more probable that 

the medallist only partially imitated emblems known e.g. from the work of 

Jacob Typonius, while at the same time trying to adjust the look of the com-

position to the current historical circumstances and local reality. As the au-

thor managed to demonstrate, other medallists also referred to a similar 

inventory of symbols and images. They include Martin Brunner in his medal 

of 1685, which was also discussed in this article. Simultaneously, the crea-

tors of the above mentioned numismatic articles were obliged to highlight 

the recipients’ merits in a more or less conspicuous manner. After examining 

the medal and reading the commemorative inscription, the contemporary 

recipient surely cannot have had any doubts as to who was the first to be 

credited for releasing the imperial capital from the Turkish siege. 

 

Key words: medals, iconography, the Battle of Vienna 

Słowa kluczowe: medale, ikonografia, bitwa pod Wiedniem 
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Крестьянский вопрос на третьем съезде  

Конституционно – Демократической Партии  
в 1906 году 

На выборах в Первую Государственную Думу, которые состоялись  

в марте 1906 года, Констиуционно – Демократическая Партия одержала 

победу. Из 487 депутатов, избранных в Думу, 176 были кадетами. Но 

среди кадетов насчитывалось всего лишь 10 крестьян1. Большинство кре-

стьян предпочло отдать свои голоса представителям партий, стояв-

ших левее кадетов. Кадетам не удалось пустить “корни” в российской 

деревенской глубинке, они не вызывали доверия у крестьянской массы2. 

Между тем аграрный вопрос был гвоздѐм революции и судьба Государ-

ственной думы во многом зависела от решения этого вопроса.  

Неудивительно, что уже на состоявшемся 19 и 29 марта заседаниях 

Центрального Комитета кадетской партии обсуждалась аграрная про-

блема. На первом – постановлено просить аграрную комиссию поторо-

питься с разработкой конкретного проекта решения крестьянского 

вопроса3. На втором – М.Я. Герценштейн информировал о работах аграр-

ной комиссии. В ходе дискуссии подчѐркивалось, что этот вопрос 

настольно жгучий, что надо возможно скорее определить основные тези-

сы аграрной реформы и разработать общее положение аграрного зако-

нопроекта для внесения его в Государственную Думу. Лидеры партии 

высказались за то, чтобы еѐ местные комитеты и создавали аграрные 

комиссии и собирали материалы по земельному вопросу и передавали их 

в ЦК для подготовки тезисов к третьему съезду партии4. 

                                                           
1 С.М. Сидельников, Образование и деятельность Первой Государственной Думы, 

Москва 1962, с. 196. 

2 В.В. Шелохаев, Конституционно-демократическа партия в России и эмиграции, 

Москва 2015, с. 165. 

3 Государственный Архив Российской Федерации в Москве, ф. 523 Конституционно-

Демократической Партии, оп. 1, д. 33в, л. 16. 

4 Ibidem, л. 20. 
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Этот съезд состоялся в Петербурге 21–25 апреля. Съезд проходил 

накануне исторического открытия 27 апреля первой сессии Государ-

ственной Думы, и это влияло на ход его работ. Он, по словам 

А.А.Кизеветтера, имел важное политическое значение5. В нѐм приняло 

участие около 200 делегатов. Как писал П.Н. Милюков, члены съезда 

приехали с мест, прежде всего, под впечатлением, что выборы обязы-

вают, что они представляют теперь не одну только свою партию, но  

и то, выдвинувшее их, настроение страны6. В.В. Шелохаев считал, что 

этот съезд можно по праву назвать съездом победителей, ибо именно 

так ощущали себя его делегаты и приглашѐнные депутаты будущей 

кадетской фракции. На съезде ЦК решил отрепетировать постановку 

аграрного вопроса в Думе. При этом важно было проверить реакцию на 

будущий фракционный законопроект и делегатов съезда, и присутству-

ющих на нем депутатов Думы7.  

Обсуждение крестьянского вопроса началось 23 апреля на пленарном 

заседании под председательством И.И. Петрункевича. Он заявил, что 

перед кадетской партией стоит не только один из самых важных вопро-

сов, но один из самых трудных. Если в вопросах политических мы поль-

зовались опытом Западной Европы, то в аграрном вопросе мы сами 

должны преодолеть трудности, какие не встречались раньше. Из них 

наибольшей являлось то обстоятельство, что в этом вопросе кадеты могли 

встретить противодействие тех классов, интересы которых связаны ре-

шением аграрного вопроса. Тем не менее, какие бы трудности не лежа-

ли на нашем пути, отказаться от решения этого вопроса мы не мо-

жем. Противники кадетов утверждали, что аграрный вопрос волновал 

нас только потому, что за последнее время имели место аграрные 

движения. Однако члены партии народной свободы знали, что это не так. 

Не подобного рода эксцессы, не желание заняться благотворительностью 

заставили подумать об этом вопросе, но прежде всего – убеждение, что 

строй старой России отжил, что необходимо полное ее обновление, полное 

искоренение старого зла, и что никакие политические улучшения не-

возможны без реформ социальных и экономических. Наша задача дать 

директиву по этому вопросу нашим представителям в Думе и она за-

ключается во внесении в жизнь тех необходимых поправок, без которых 

жизнь народных масс становится невозможной8.  

С докладом по аграрному вопросу выступил член ЦК В.Е. Якушкин. 

Подчеркнув, что аграрная реформа есть необходимая социальная ре-

форма, докладчик отметил, что предлагаемый им проект выработан спе-

                                                           
5 А.А. Кизеветтер, На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881–1914, Москва 1997, с. 289. 

6 П.Н. Милюков, Воспоминания, Москва 1991, с. 240. 

7 В.В. Шелохаев, Конституционно-демократическа…, с. 166. 

8 Съезды и конференции Конституционно – Демократической Партии, Т. 1, 1905–1907 

гг., Москва 1997, c. 281–282. 
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циальной комиссией ЦК, прошѐл несколько стадий обсуждения  

и в принципе готов для внесения в Думу. Проект предусматривал увели-

чение площади землепользования крестьян, для чего должны быть ис-

пользованы земли государственные, удельные, кабинетские, монастыр-

ские, а также частновладельческие. Обеспечение крестьян землей было 

необходимо, ибо они пребывали в невозможном положении от земельной 

тесноты. Высокие и все растущие цены на землю не давали крестьянам 

возможности покупать еѐ, а переселение было делом трудным и обстав-

лено такими условиями, что им пользовались немногие. Крестьянские 

беспорядки. показали, что реформа необходима. Эти беспорядки не мог-

ли не отразиться на настроении землевладельцев и должны сделать их 

более уступчивыми в земельном вопросе. Правительство должно прово-

дить реформу без промедления. Это то же самое, что наблюдается  

и в политической области: если бы правительство приступило к посте-

пенному осуществлению государственного преобразования – вместо того, 

чтобы всякие скромные пожелания в этом деле считать бессмысленными 

мечтаниями, – реформа нашего строя совершилась бы постепенно, без 

такой борьбы и без стольких жертв, и установление парламентарного 

строя не казалось бы такой резкой переменой. Таким образом, продол-

жал оратор, аграрная реформа это необходимое исполнение долго неис-

полнявшейся обязанности государства, это дело, которое должно вести 

к успокоению народа удалением главной основы его тяжелого матери-

ального положения и к правильному развитию производительных сил 

страны, к созданию прочного и устойчивого экономического благососто-

яния России. Все это выразилось в проекте основных положений аграр-

ной реформы, выработанных комиссией.  

В этом проекте говорилось, что право на получение земли признаѐт-

ся за крестьянскими семьями, ведущими хозяйство на землях надель-

ных. Отдельно для каждой местности должен был быть установлен 

размер земельного обеспечения, до которого должно было быть доведе-

но землепользование сельского населения. Надо будет образовать госу-

дарственный земельный фонд, в состав которого будут входить земли 

государственные, удельные, кабинетские, церковные, монастырские  

и отчуждаемые земли учреждений и частных лиц. Отчуждаться будут 

земли превышающие высший размер владения, установленный для 

данной местности, сдаваемые в аренду и не обрабатываемые. Не будут 

подлежать принудительному отчуждению земли, сохранение которых 

будет признано необходимым – с точки зрения их общественно важного 

значения, на которых находились фабрики, заводы и сельскохозяй-

ственные предприятия, принадлежащие городам, местечкам, зем-

ствам, благотворительным и просветительным учреждениям, а так-

же под усадьбами, под садами, огородами (кроме сдаваемых в аренду), 

искусственными лесонасаждениями, виноградниками, хмельниками, 
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питомниками и т.п. За принудительно отчужденные земли владель-

цы будут получать из казны вознаграждение процентными бумагами. 

Однако земли из государственного земельного фонда крестьяне не по-

лучат в собственность, а лишь во временное пользование, за которое 

будет взиматься плата. Для районов, резко отличающихся в бытовом  

и хозяйственном отношении, должны будут выработаны соответ-

ственно измененные положения, при непосредственном участии  

реформированных на демократических началах органов местного  

самоуправления9. 

Вторым докладчиком от комиссии выступил А.А. Зубрилин, который 

дал объяснения по отдельным пуктам основных положений. По вопросу  

о национализации земли некоторые члены съезда заявили, что если пар-

тия не видит возможности осуществления национализации земли, то ее 

можно было бы провозгласить как отвлеченный принцип, который пар-

тия будет стремиться провести в жизнь парламентским путем. Тогда 

народ мог бы уяснить себе, куда ведет его партия, и она, конечно, завое-

вала бы большие симпатии народных масс. В существующем же виде 

программа давала повод заподозрить партию в скрытой тенденции под-

держивать частновладельческое хозяйство за счет трудящегося насе-

ления. Кадеты не выступали за полное упразднение частного землевла-

дения. Партия обещала увеличить площадь землепользования трудя-

щимся массам и считала это вполне достижимым. Она заявляла, что 

имела в виду интересы трудящихся масс, но не нашла возможным про-

возгласить отвлеченный принцип национализации. Необходимо сто-

ять на почве дела и провозглашая что-либо, надо суметь дать и ответ 

на то, как выполнить принятое на себя обязательство. Что же касает-

ся вопроса о снабжении землей тех, кто уже утратил возможность зани-

маться земледелием, но хотел бы вернуться к земле, то он настолько 

сложный, что решить его в сколько – нибудь удовлетворительной полно-

те» могли бы «только местные учреждения. Относительно вопроса  

о переселении и расселении, докладчик отметил, что сейчас трудно ска-

зать какая в них будет нужда ввиду того, что может случиться, что из 

крупных хозяйств не только будут удовлетворены местные крестьяне, 

но останется еще запасный фонд. Вопроса об общине партия не каса-

лась потому, что в настоящее время она наметила лишь основные  

положения, которыми следовало руководствоваться при определении 

дополнительного наделени крестьян землей, не предрешая деталей ре-

формы. Вопрос об интенсификации земледелия и повышения доходности 

земли очень серьезный, но им можно заняться во вторую очередь10. 

                                                           
9 Ibidem, с. 282–286. 

10 Ibidem, с. 287–289. 
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После выступления докладчиков начались прения. Проект вызвал 

бурную реакцию со стороны региональных делегатов, которые подверг-

ли его критике, прежде всего в силу несоответствия его чаяниям кре-

стьянства11. Первым выступил делегат из Тулы Я.Я. Гуревич. Аграрный 

вопрос казался ему не только самым трудным, но и таким вопросом, 

от которого должна зависеть вся политическая жизнь России. Аграр-

ная программа, предложенная съезду, заслуживала громадного внима-

ния. Если бы было возможно провести земельную реформу в представ-

ленном там масштабе – это был бы беспримерный в истории факт. 

Такой мобилизации земли мир еще не видал. Однако земельный вопрос 

среди крестьян ставился в другой форме. Они хотели более радикального 

его решения. Крестьянство находилось в ужасно напряженном настрое-

нии, – продолжал выступающий, – его глаза устремлены на Думу, и оно 

ждало от нее решения земельного вопроса в тех формах, какие выноше-

ны его сознанием. Но если это не будет осуществлено, кадеты потеряют 

народ, а потерять народ неизмеримо опаснее, чем потерять политиче-

скую свободу. С народом мы опять легко завоюем ее; а если он уйдет от 

нас, он уже не вернется к партии, не сумевшей доказать ему, что она 

стоит за него12. 

А.Л. Васильев, делегат из Самары, сказал, что самарская группа не 

признавала других форм решения аграрного вопроса, кроме национали-

зации земли и если ее не будет, то не может быть даже простого успо-

коительного решения, не говоря уже о решении справедливом. Васильева 

поддержал А.Н. Хардин, также делегат из Самары, который доказывал, 

что положение, в котором находились крестьяне, не допускало исхода из 

их крайней нужды, помимо коренной ломки аграрного строя, а, с другой 

стороны, настроение крестьянства таково, что оно все надежды возлагало 

на народных представителей. Все это ставило перед последними аграр-

ный вопрос ребром, заставляло искать ему радикальное решение. Таким 

было бы полное уничтожение частной поземельной собственности. Од-

нако, чтобы наделить всех безземельных и малоземельных до нужной 

нормы, необходимо будет отчуждение всех частновладельческих земель, 

что фактически означило их национализацию. По его мнению, следовало 

открыто признать, что другого пути не было и надо именно этот прин-

цип поставить во главу угла предстоящей земельной реформы13. 

А.К. Энгельмейер делегат из Рязани, сказал, что решение крестьян-

ского вопроса было чрезвычайно важно и от этого зависело потеряют или 

не потеряют кадеты связь с 100-миллионной народной массой. Ясно,  

что дополнительное наделение необходимо и оно вполне возможно,  

                                                           
11 В.В. Шелохаев, Конституционно-демократическа…, с. 177. 

12 Съезды и конференции…, c. 290–291. 

13 Ibidem, с. 292–295. 
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благодаря достаточным земельным запасам, а рост культурного раз-

вития, который должен начаться в свободных и нормальных политиче-

ских условиях, облегчит остроту аграрного вопроса. Энгельмейер под-

держал лозунг национализации земли и высказал пожелание, чтобы 

кадеты не отстранялись от решения этого вопроса, ибо в противном слу-

чае расходясь с тенденцией будущего развития, наживут себе в будущем 

нового врага14. 

В том же ключе говорил и Жемчужников, делегат из Томска, нахо-

дивший, что единственным способом устранения тех условий, которые 

вызвали аграрный вопрос, является национализация земли, причем  

в государственный земельный фонд, кроме кабинетских, удельных и дру-

гих земель, должны отойти, путем выкупа, не только земли частных 

владельцев, но также и надельные и купчие крестьянские земли. Снаб-

жение крестьян землей из государственного фонда, надо проводить  

путем прирезки дополнительных участков до размера высшего надела 

1861 года, а где это было сделать невозможно, следует организовать  

переселение на окраины и в те места, где запас земли превышал бы 

среднюю норму15. 

За национализацию земли высказался и А.А. Корнилов, член ЦК. 

Если кадетская партия хочет добиться крестьянской поддержки, говорил 

он, то должна заявить, что она решит аграрный вопрос и не остановится 

ни перед чем16. Ему вторил Артамонов, делегат из Москвы, подчеркнув-

ший: Правы те, кто высказывается за национализацию земли. Кресть-

янина надо снабдить землей в полном объеме, а до тех пор он будет по-

добен алжирскому нищему17. 

A.C. Медведев, депутат Думы, сказал, что он не являлся сторонником 

частной земельной собственности, однако возражал против того, что 

нужно сейчас же национализировать всю землю, – это значило бы тре-

бовать невозможного18. Против национализации ратовал и С.А. Котля-

ревский, депутат Думы. На его взгляд, было бы крайне нежелательно, 

чтобы деятельность первого представительного учреждения началась  

с провозглашения принципа, не имеющего при данных условиях под собой 

достаточно прочной основы19. С ним солидаризировался Н.Н. Микла-

шевский, тоже депутат Думы, предрекавший, что полная национализа-

ция земли была преждевременной и крестьяне по этому пути за кадета-

ми не пойдут, ибо после долгих ожиданий с 1861 года только сейчас они 

                                                           
14 Ibidem, с. 295–296. 

15 Ibidem, с. 296–298. 

16 Ibidem, с. 299. 

17 Ibidem, с. 326. 

18 Ibidem, с. 299–301. 

19 Ibidem, с. 301. 
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стали собственниками земли, а национализация лишила бы их права 

собственности20. 

П.Б. Струве, член ЦК, доказывал, что выработанная программа в аг-

рарном вопросе давала максимум того, что могло дать законодательство. 

Если была бы проведена такая реформа, какую предложила кадетская 

партия, это было все объективно осуществимое. Большего дать невоз-

можно. Это «радикальная аграрная реформа» и ее осуществление было 

бы случаем беспримерным в истории. А настаивать на том, чтобы мы 

ко всему этому провозгласили еще принцип национализации земли, это 

значило бы доводить дело до тупика, откуда могло бы не быть выхода. 

Ведь, национализация земли как принцип означала национализацию  

и крестьянской земли Струве сильно сомневался в том, желали ли этого 

крестьяне? Он считал правильным положение проекта, что земли госу-

дарственного фонда передавались в долгосрочное пользование, а не  

в собственность. Можно различно смотреть на вопрос о собственности, 

но мы можем во всяком случае сказать, что от долгосрочного пользо-

вания всегда возможен переход к собственности, хотя бы на основании 

давности владения, тогда как от мелкой собственности переход  

к пользованию фактически не может быть проведен, не ломая всего 

правосознания народа21. Я.К. Имшенецкий, депутат Думы, присоединял-

ся к предложению Струве, чтобы принять программу как руководящее 

начало для деятельности нашей парламентской группы22.  

Л.И. Петражицкому, члену ЦК и депутату Думы, вообще не понра-

вился тезис об отчуждении земли. По его словам, в тех местах, где есть 

леса, болота, пески, эта земля сдавалась в аренду клочками в разных 

частях имения и именно эти клочки и подлегали отчуждению. Но ведь 

если так отчуждать, то в конце концов было бы испорчено владение  

и тех, кому давалась земля, и тех, от кого она отчуждалась. То же за-

мечание относилось и к категории подлежащих отчуждению впусте ле-

жащих земель. Такие земли тоже вкраплены в имения, и этот пункт» 

кадетской программы казался оратору необдуманным23. 

А.А. Кауфман, член ЦК поддержал лишь общий принцип преимуще-

ственного отчуждения известных земель, но как он будет проводился  

в жизнь это было уже дело подробной разработки вопроса, а детали 

должны были быть решены применительно к местным условиям. Что же 

касалось потребительной нормы, то он высказался за minimum потребно-

стей, который учитывался числом пудов собранного с участка хлеба24.  

                                                           
20 Ibidem, с. 327. 

21 Ibidem, с. 302–304. 

22 Ibidem, с. 308–310. 

23 Ibidem, с. 304–306. 

24 Ibidem, с. 306–308. 
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П.А. Сафонов, депутат Думы указал, что аграрный вопрос был вопро-

сом кардинальным для съезда. Кадетская партия столкнулась сейчас  

с народом, который дал своим представителям наказ: добыть ему зем-

лю, и от нашего решения этого вопроса зависел не только успех пар-

тии, но и успех всего освободительного движения. По его мнению, роль 

частного хозяйства должна была кончиться и надо было стремиться  

к развитию только одного типа хозяйства – трудового. В будущем эта 

роль будет принадлежать опытным полям и общественной агрономии, 

а не частновладельческим хозяйствам. А если мы не находим в них ни-

чего, что заставляло бы нас сохранять и они только вредны, то следо-

вало бы над этими латифундиями поставить крест раз и навсегда. Са-

фонов не хотел этим сказать, что следовало бы ликвидировать и всю 

частную поземельную собственность потому, что осуществлять нацио-

нализацию земли в данный момент считал невозможным. Это было бы 

действительным благом только тогда, когда и вся власть была бы  

в руках народа. Литвинов, делегат из Саратова, который сам был кресть-

янином, доказывал, что нужно отобрать у землевладельцев всю землю: 

Нужно это сделать для того, чтобы не возвращаться к этому вопросу  

в будущем. Если отчуждению будет подлежать не вся частновладель-

ческая земля, все равно очень скоро придется опять столкнуться с тем 

же самым вопросом о дополнительном наделении25.  

А.С. Изгоев член ЦК, предупреждал, что если Партия народной сво-

боды будет национализировать всю землю, то останутся еще капита-

листическое хозяйство, налоговая система и т.д., и одна национализа-

ция мало поможет делу. Он считал совершенно невозможным национа-

лизировать купчие и надельные земли и если кадеты начнут их отбирать 

у крестьян, то начнутся такие ужасы, в которых страна погибнет. 

Надо прямо признать, что делать это невозможно. Изгоев не был 

принципиальным противником национализации, но полагал, что, пред-

видя возможность междоусобной борьбы, партия не могла брать на себя 

ответственности за решение вопроса в таком направлении26.  

И.И. Бабушкин, делегат из Казани, указал на необходимость более 

точного установления способа вознаграждения владельцев отчуждае-

мых земель и принятие вознаграждения, обратно пропорционального 

размерам отчуждаемого владения. П.И. Чижевский, депутат Думы, 

обратил внимание съезда, на то, что в проекте решения аграрного во-

проса отсутствовало точное и определенное указание, сколько будут 

платить крестьяне за землю, поступающую к ним в пользование из 

государственного фонда. Если крестьяне будут уплачивать проценты 

                                                           
25 Ibidem, с. 315–318. 

26 Ibidem, с. 324–325. 



Edward Wiśniewski 

 

46 

 

на затраченный на выкуп капитал, то установится тягостное для 

них экономическое рабство27. 

Г.Д. Ромм, делегат из Вильны, предложил, чтобы в число отчуждае-

мых земель были включены чиншевые, долгосрочно арендуемые земли, 

принадлежащие церквам, монастырям и костелам, а отчуждение этих 

земель должно быть безвозмездным. Необходимо уничтожить также 

все остатки феодального права, как, например, взимание пошлин  

за дороги, реки и т. п. В.Н. Добролюбов делегат из Самары находил, что 

земли государственного фонда должны были быть сдаваны не в долго-

срочное, а в бессрочное пользование, чтобы срочность пользования не 

могла явиться тормозом введению земельных улучшений28. И.В. Галец-

кий, депутат Думы, считал, что за пользование землями государственно-

го фонда не следует взимать никаких денег, – ни в виде налога, ни  

в форме арендной платы, так как размер наделения будет ограничиватся 

тем жизненным минимумом, который должен быть свободен от  

обложения29. 

Видя, что ситуация на съезде стала накаляться и дискуссия по аграр-

ному вопросу может вылиться в конфликт, П.Н. Милюков предложил 

ограничиться принятием резолюции, не подвергая баллотировке сам 

проект, внесѐнный от имени комиссии ЦК Якушкиным30. Он констати-

ровал, что было внесено много предложений, касающихся аграрного во-

проса. Этот материал настолько велик, что члены аграрной комиссии не 

были в состоянии его разработать, но они будут над ним работать  

в ближайшем же будущем. Он предложил отдать результаты этой рабо-

ты для дальнейшего рассмотрения в парламентскую фракцию. Что же 

касается национализации земли и уничтожения частной собственности, 

то он считал внесение такого принципа в программу невозможным. Тем 

не менее, он счел необходимым пойти навстречу прозвучавшим на съезде 

заявлениям в резолюции, которую он представил: Признавая руководя-

щим принципом партии передачу земли в руки трудящихся и принимая 

в общих основаниях проект, внесѐнный аграрной комиссией (с изменени-

ями, сделанными аграрной секцией съезда), III съезд партии поручает 

комиссии, приняв в соображение замечания и предложения отдельных 

членов съезда, представить все материалы, со своим заключением, для 

дальнейшей разработки в парламентской фракции партии31. Эту резо-

люцию делегаты съезда приняли большинством голосов32.  

                                                           
27 Ibidem, с. 326. 

28 Ibidem, с. 327–328. 

29 Ibidem, с. 330. 

30 В.В.Шелохаев, Конституционно-демократическа…, с. 178. 

31 Съезды и конференции…, с. 333–334. 

32 Ibidem, с. 334. 
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Основные положения проекта должны были стать базой для фракции 

при выработке и предложению новых законов в парламенте. Многим 

кадетам, как свидетельствовал Милюков, казалось тогда, что первые 

шаги к проведению нашего аграрного проекта сами по себе не вызовут 

конфликта33 и его можно будет реализовать вместе с правительством. 

Этой точки зрения придерживаются и некоторые современные исследо-

ватели. Так, Стивен Уильямс пишет: Ретроспективно, если говорить 

только об аграрной политике, позиции правительства и кадетов не 

кажутся столь безнадѐжно несовместимыми, чтобы была исключена 

возможность компромисса34. Но этот компромисс не состоялся ни в Пер-

вой, ни во Второй Думе. Разумеется, не только из-за разногласий по  

вопросам аграрной политики, но и из-за расхождений по другим прин-

ципиальным вопросам. Однако камнем преткновения в деле их сотруд-

ничества стал именно аграрный вопрос, на котором кончились первые 

две Государственные Думы. Тактика кадетов, их крен налево в сторону 

трудовиков, сыграли здесь свою роль, Но была и глубинная причина: 

кадеты выступали за постепенное вытеснение собственности феодального 

типа (принудительное отчуждение большей части помещичьего земле-

владения за выкуп), считая еѐ экономической основой старой отжив-

шей политической системы и основным источником социальных  

конфликтов в деревне35. 

Abstract 

The Peasant Issue at the Third Constitutional  
Democratic Party Congress in 1906 

Following the First State Duma elections in 1906 in Russia, the Consti-

tutional Democratic Party, won 176 seats and was the largest group in the 

487-seats parliament. It soon turned out that the countryside inhabitants 

did not vote for it because of its non-radical program with regard to the 

peasant issue. Due to that fact, during the Third Party Congress, it was 

meant to be changed. After a heated debate, the cadets’ delegates opted for  

a compulsory enfranchisement of lands, after fair remuneration and passing 

it to the peasants in the newly established program. 

 

Key words: Russia, peasants, party 

                                                           
33 П.Н. Милюков, Воспоминания…, с. 241. 

34 С. Уильямс, Либеральная реформа при нелиберальном режиме: создание частной 

собственности в России в 1906–1915 гг., Москва – Челябинск 2016, с. 149.  

35 В.В. Шелохаев, На разные темы, Москва 2016, с. 199. 
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Legalne organizacje społeczne  

w powiecie piotrkowskim* do 1914 roku 

Do połowy XIX wieku życie społeczne w miastach, osadach i wsiach  

w Królestwie Polskim koncentrowało się wokół parafii kościołów chrześcijań-

skich i okręgów bożniczych. Realizowały one nie tylko cele religijne, ale także 

dobroczynne, oświatowe i kulturalne. Tylko rzemieślnicy należeli tradycyjnie 

do cechów, które obok funkcji organu samorządu zawodowego, wypełniały 

cele samopomocowe, charytatywne, towarzyskie i kulturalne. Zostały one 

pominięte. Jedynie w Warszawie, niektórych miastach gubernialnych i po-

wiatowych oraz miastach Łódzkiego Okręgu Przemysłowego powstały  

w pierwszej połowie XIX wieku towarzystwa dobroczynne i lekarskie, resursy 

oraz stowarzyszenia strzeleckie1. 

Ukazy o uwłaszczeniu chłopów z 1864 roku zakończyły w Królestwie 

Kongresowym proces uzyskiwania przez nich pełni praw i stali się podmio-

tem życia społecznego obok innych warstw. Ogólny wzrost liczby ludności 

oraz stałe podnoszenie się poziomu jej dochodów i wykształcenia spowodowa-

ło w drugiej połowie XIX wieku upadek podstawowych struktur kościołów  

i związków wyznaniowych jako głównych ośrodków życia społecznego, szcze-

gólnie w osadach i miastach. Sprzyjał temu wolny, ale postępujący proces 

laicyzacji części ich mieszkańców. Zaczęło powstawać coraz więcej różnego 

typu organizacji społecznych, co było uwarunkowane także poszerzaniem się 

zasięgu społecznego zjawiska „czasu wolnego”, który wcześniej dostępny był 

głównie warstwom wyższym, a wówczas stopniowo obejmował warstwy śred-

nie i następnie niższe. Ważną rolę odegrał szybki rozwój gospodarczy.  

Po upadku powstania styczniowego administracja państwowa prowadziła 

wobec prób tworzenia organizacji społecznych w Królestwie Polskim politykę 

                                                           
* Tekst pomija Piotrków Trybunalski. Działające w nim stowarzyszenia zostały ukazane  

w artykule: W. Jaworski, Legalne organizacje społeczne w Piotrkowie Trybunalskim w latach 

1868–1914, „Rocznik Łódzki” 2015, t. 63, s. 49–64. 

1 W. Jaworski, Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864–

1914, Sosnowiec 2006, s. 19–68. 
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ograniczania. Została wzmocniona w okresie reakcyjnych rządów cesarza 

Aleksandra III (1881–1894). W pierwszym okresie panowania Mikołaja II 

(1894–1905) władze państwowe wprowadziły regulowanie legalizacji i zasad 

działalności formalnych struktur życia społecznego. Prawo legalizacji organi-

zacji społecznych należało pierwotnie do cesarza, który upoważniał niekiedy 

jednorazowo w tym zakresie wybranych wyższych urzędników państwowych. 

Początkowo przy zatwierdzaniu ich statutów stosowano zasadę precedensu, 

zastępowaną stopniowo przez statuty wzorcowe dla poszczególnych typów 

organizacji opracowane przez urzędy centralne. Cesarz przekazywał stop-

niowo uprawnienia legalizacji właściwym ministrom, głównie spraw we-

wnętrznych. Do początku panowania Mikołaja II statuty wzorcowe były 

rzadko wykorzystywane, a po 1896 roku zmieniono je w większości i wpro-

wadzono nowe. Jednocześnie z prawa zatwierdzania poszczególnych typów 

organizacji społecznych rezygnowały urzędy centralne Cesarstwa Rosyjskie-

go na rzecz właściwych gubernatorów.  

Wydany w następstwie wybuchu rewolucji manifest Mikołaja II z 17/30 

października 1905 roku zapowiedział między innymi liberalizację życia spo-

łeczno-politycznego w Cesarstwie Rosyjskim, a tymczasowe przepisy o stowa-

rzyszeniach i związkach z 4/17 marca 1906 roku ułatwiły zakładanie i funk-

cjonowanie organizacji społecznych. Przepisy te regulowały zasady legalizacji 

i działalności wszelkiego typu stowarzyszeń, z wyjątkiem religijnych oraz 

prowadzących dochodową działalność gospodarczą. Prawo legalizacji organi-

zacji przekazano powstałym na ich podstawie urzędom gubernialnym do 

spraw stowarzyszeń i związków. Istniała możliwość przyjęcia do wiadomości 

przez urząd faktu powstania organizacji lub zatwierdzenie statutu, co nada-

wało jej osobowość prawną.  

W wyniku reformy administracyjnej Królestwa Polskiego z 1867 roku 

ukształtował się nowy zasięg terytorialny powiatu piotrkowskiego, który 

przetrwał do okresu I wojny światowej. Pod względem społeczno-ekono-

micznym miał charakter rolniczo-przemysłowy. W granicach powiatu, poza 

jego stolicą, nie istniała żadna miejscowość o statusie miasta, a dawne: 

Bełchatów, Grocholice (dzisiaj dzielnica Bełchatowa), Kamieńsk, Rozprza, 

Sulejów i Wolbórz przekształcono w 1870 roku w osady. Obok nich istniała 

osada handlowo-usługowa Gorzkowice, która na przełomie XV i XVI wieku 

była miastem. Osady były ośrodkami o lokalnym znaczeniu handlowym  

i rzemieślniczym. W Bełchatowie i Sulejowie działały większe zakłady 

przemysłowe. W wielu wsiach powiatu w drugiej połowie XIX wieku uru-

chomiono fabryki. Najliczniejszą warstwą społeczną wśród mieszkańców 

powiatu byli chłopi. Znaczny udział posiadali także robotnicy rolni. Kupcy  

i rzemieślnicy koncentrowali się w mieście i osadach. Stosunkowo nieliczni 

byli właściciele ziemscy oraz robotnicy przemysłowi. Pod względem etnicz-

no-narodowym wśród ludności powiatu piotrkowskiego dominowali Polacy. 

W osadach znaczny odsetek wśród mieszkańców stanowili Żydzi, którzy  
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w Rozprzy byli większością. W wielu miejscowościach istniały kolonie 

osadników niemieckich. 

Podstawę źródłową do dziejów organizacji społecznych w powiecie piotr-

kowskim w drugiej połowie XIX wieku stanowią archiwalia proweniencji 

państwowej. W Archiwum Państwowym w Łodzi jest przechowywany zespół 

Rząd Gubernialny Piotrkowski – Wydział Administracyjny (1867–1915),  

który początkowo pośredniczył w procesie rejestrowania i nadzorował dzia-

łalność organizacji społecznych, a potem stopniowo gubernator je legalizował. 

W 1906 roku jego funkcje w zakresie organizacji społecznych przejął w więk-

szości powstały wówczas Piotrkowski Urząd Gubernialny do spraw Stowa-

rzyszeń i Związków, który został włączony w skład zespołu Rząd Gubernial-

ny Piotrkowski – Kancelaria Prezydialna (1906–1915). Stan zachowania  

wymienionych zespołów gubernialnych jest dobry, co pozwala na w miarę 

pełne ukazanie tematu. Ich uzupełnieniem są zachowane zespoły: szczątko-

wo – Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego (1874–1917) przecho-

wywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, oraz dobrze – 

Warszawski Gubernialny Urząd do spraw Stowarzyszeń (1906–1917) w Ar-

chiwum Państwowym w Warszawie. Pierwszy urząd pośredniczył w wymia-

nie korespondencji między gubernatorami a urzędami centralnymi Cesar-

stwa Rosyjskiego, a także nadzorował działalność organizacji społecznych, 

szczególnie do 1905 roku. W drugim urzędzie legalizowano działalność sto-

warzyszeń z siedzibą w Warszawie, w tym o zasięgu ogólnokrajowym2. 

Tylko jedna organizacja społeczna działająca w powiecie piotrkowskim do 

wybuchu I wojny światowej była przedmiotem opracowania. Historię straży 

ogniowej w Bełchatowie przedstawił Jerzy Strachocki3.  

Władze państwowe zdawały sobie sprawę z potrzeby powstania organiza-

cji finansowych skupiających drobnych kupców i rzemieślników w Królestwie 

Kongresowym i służących im tanimi kredytami. Minister finansów 13/25 

kwietnia 1896 roku zatwierdził statut wzorcowy towarzystw pożyczkowo-

oszczędnościowych, który nadawał mu także prawo wyłączności ich legaliza-

cji. Miały one gromadzić składki i wkłady członkowskie oraz udzielać niskoo-

procentowanych pożyczek, a w wyjątkowych wypadkach mogły udzielać 

drobnych zapomóg. Organami towarzystw były zebrania ogólne członków 

oraz pochodzące z wyborów zarząd i rada, która miała kompetencje kontrol-

ne. Generał-gubernator warszawski 30 grudnia 1898 roku/11 stycznia 1899 

                                                           
2 Źródła archiwalne zgromadzono w części z środków finansowych Komitetu Badań Nauko-

wych w ramach projektu „Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 

1864–1914” realizowanego w latach 1999–2002, grant nr 1 H01G 035 17. Wobec obowiązywania 

w Królestwie Kongresowym od 1867 roku kalendarza juliańskiego zastosowano podwójną datację, 

uwzględniając kalendarz gregoriański. Występujące nazwy miejscowości mają obecne brzmienie. 

3 J. Strachocki, 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Bełchatów 2001.  
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roku ograniczył możliwość zakładania towarzystw do miast i wielkich osad,  

a zabronił we wsiach4. 

Rzemieślnicy i chłopi zamieszkujący w osadach doprowadzili do zalegali-

zowania Towarzystw Pożyczkowo-Oszczędnościowych w Bełchatowie 20 lute-

go/3 marca 1900 roku5 i Sulejowie 1/14 sierpnia 1903 roku6. 

Nowy statut wzorcowy dla ochotniczych towarzystw pożarnych zatwier-

dził 12/24 grudnia 1898 roku minister spraw wewnętrznych. Prawo za-

twierdzania statutów należało do właściwych gubernatorów. Straże mogły 

powstawać tylko w miastach i osadach. Wyróżniano cztery kategorie ich 

członków: ochotnicy, rzeczywiści, wspierający i honorowi. Ochotnicy nie 

wnosili składek członkowskich, a uczestniczyli czynnie w ćwiczeniach i ga-

szeniu pożarów. Członkowie rzeczywiści wpłacali roczne składki oraz mogli 

brać udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych. Członkowie wspierający 

wnosili tylko sumy niższe od wysokości składek rocznych. Członkowie ho-

norowi byli wybierani dożywotnio przez ogólne zebranie za szczególne za-

sługi dla towarzystwa. Prawa wyborcze posiadali tylko członkowie rzeczy-

wiści i honorowi, a także mogli je otrzymać przedstawiciele ochotników  

i członków wspierających. Najważniejszym organem organizacji było ogólne 

zebranie członków posiadających prawa wyborcze. Przewodniczył mu pre-

zydent miasta. Organem wykonawczym był wybieralny zarząd. Na jego 

czele stał prezes, a w skład wchodzili także naczelnik straży i zarządca 

majątku towarzystwa. Członkiem stałym zarządu był prezydent miasta, 

burmistrz lub naczelnik gminy. Językiem oficjalnym towarzystwa był ro-

syjski, a polski miał charakter nieoficjalny7.  

W końcu XIX wieku zainteresowanie działalnością straży ogniowych po-

jawiło się wśród mieszkańców osad. Mieszczanie polscy i żydowscy pod przy-

wództwem lekarza, księdza katolickiego i ziemianina w 1899 roku rozpoczęli 

starania o utworzenie Ochotniczego Towarzystwa Pożarnego w Bełchatowie, 

którego statut został zatwierdzony 19 września/2 października 1901 roku.  

W latach 1904–1905 skupiało od 67 do 73 członków. Prezesami jej zarządu 

byli lekarz Włodzimierz Rodziewicz (1901–1904), lekarz Władysław Rose 

(1904) i ks. Leon Zaremba (1905–1908)8.  

                                                           
4 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), Kancelaria Generał-Gubernatora 

Warszawskiego (KGGW), sygn. 6512; Zbiór praw obowiązujących w guberniach Królestwa Pol-

skiego, seria II, wyd. S. Godlewski, t. 23, Warszawa 1896, s. 510–559. 

5 AGAD, KGGW, sygn. 2803; Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁódź), Rząd Gubernialny 

Piotrkowski – Wydział Administracyjny (RGP-Adm), sygn. 6203; APŁódź, Rząd Gubernialny 

Piotrkowski – Kancelaria Prezydialna (RGP-Prez), sygn. 294; J. Strachocki, 100-lecie..., s. 21. 

6 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 6767; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294. 

7 T. Olejnik, Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 

1996, s. 225–237. 

8 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 2644, 3287, 3456, 3732; APŁódź, 

RGP-Prez, sygn. 294; J. Strachocki, 100-lecie..., s. 5–17, 26–31. 
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W 1901 roku Polacy i Żydzi rozpoczęli starania o założenie Ochotniczego 

Towarzystwa Pożarnego w Wolborzu. Jego statut został zatwierdzony 27 

lutego/12 marca 1903 roku. Prezesami zarządu byli ziemianin Karl von Ba-

ggowuth (1903), ks. Bolesław Wróblewski (1907–1910) i ks. Witold Pietro-

koński (1913)9. Identyczne zabiegi podjęli w 1900 roku Polacy i Żydzi w Sule-

jowie. Statut straży w osadzie zatwierdzono 4/17 października 1904 roku. Na 

czele jej zarządu stali ks. Antoni Grochowski (1905–1906) i ks. Stanisław 

Jackowski (1909)10. 

Instytucje pożyczkowe założyli pracownicy najemni zatrudnieni w fabryce 

mebli giętych. Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościową Urzędników Towarzystwa 

Akcyjnego „Wojciechów” we wsi Gomunice zarejestrował 26 lipca/8 sierpnia 

1902 roku minister finansów11, a Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowni-

ków Fabryki „Wojciechów” w Kamieńsku 25 października/7 listopada 1904 

roku minister spraw wewnętrznych. Jej zmieniony statut zatwierdzono na 

podstawie tymczasowych przepisów 22 grudnia 1907 roku/4 stycznia 1908 

roku. Druga z nich przerwała wkrótce działalność z powodu panującego kry-

zysu ekonomicznego12.  

Wybuch rewolucji w 1905 roku zaktywizował społecznie ludność powiatu 

piotrkowskiego, szczególnie chłopów i robotników. Obie warstwy charaktery-

zowała wcześniej pewna bierność. 

Statut wzorcowy dla straży pożarnych z 1898 roku obowiązywał także  

w okresie liberalizacji. Organizacje zakładane w miastach i osadach pełniły 

bowiem funkcje publiczne o dużym znaczeniu. Można je było tworzyć w opar-

ciu o niego także we wsiach. Od 1904 roku mieszczanie polscy i żydowscy 

starali się o zarejestrowanie Ochotniczego Towarzystwa Pożarnego w Ka-

mieńsku, które nastąpiło 24 sierpnia/6 września 1907 roku. W latach 1907–

1913 skupiało ono od 40 do 65 członków. Prezesami zarządu byli Antoni  

Jurgowski (1907), ziemianin Jan Zaremba (1908) i Jan Marianowski (1910–

1913)13. Ochotnicze Towarzystwo Pożarne we wsi Zalesie zalegalizowano 

4/17 maja 1912 roku14. W 1913 roku straże ogniowe powstały w Gorzkowi-

cach i wsi Mierzyn15.  

W oparciu o tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach druży-

ny ogniowe mogły powstawać w małych osadach i wsiach. Zrzeszały nielicz-

                                                           
9 AGAD, KGGW, sygn. 1813, 2803; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 2963, 3635, 3732, 4013, 4246; 

APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294. 

10 AGAD, KGGW, sygn. 2228, 2803; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 2811, 3534, 3635, 3865; 

APŁódź, RGP-Prez, sygn. 294. 

11 Zbiór praw guberni Królestwa Polskiego za wiek XX, wyd. S. Godlewski, t. 4, Warszawa 

1904, s. 45. 

12 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 557. 

13 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 3690, 3732, 4013, 4246. 

14 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 4162. 

15 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 4246. 
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nych członków i były słabo wyposażone w sprzęt strażacki. Z inicjatywy księ-

dza katolickiego doprowadzono do zalegalizowania Parafialnej Drużyny  

Pożarnej w Rozprzy 22 grudnia 1906 roku/4 stycznia 1907 roku. Jej pierw-

szym prezesem był właściciel ziemski Feliks Trepka16. Drużynę Pożarną we 

wsi Bogdanów zarejestrowano 19 listopada/2 grudnia 1907 roku dzięki  

staraniom ziemianina. W 1911 roku na czele zarządu stał ks. Wacław Bora-

tyński17. Statut Katolickiej Parafialnej Drużyny Pożarnej we wsi Milejów 

zatwierdzono 4/17 czerwca 1907 roku18, a Ochotniczej Drużyny Pożarnej we 

wsi Srock 23 lutego/7 marca 1912 roku, której inicjatorem powstania był 

ksiądz katolicki19.  

Celem spółdzielni spożywców było prowadzenie sklepów, które miały 

sprzedawać dobrej jakości towary spożywcze i podstawowego użytku po 

umiarkowanych cenach. Ich członkowie posiadali udziały i uczestniczyli  

w podziale zysków. Świadomość władz o wzroście zainteresowania społecz-

nego zakładaniem stowarzyszeń spożywców spowodowała zatwierdzenie 

przez ministra spraw wewnętrznych 13/25 maja 1897 roku ich statutu 

wzorcowego dla Cesarstwa Rosyjskiego. Organami spółdzielni były zebranie 

ogólne członków oraz pochodzące z wyborów zarząd i komisja rewizyjna. 

Prawo legalizacji minister pozostawił jednak w swojej gestii, a 28 lutego/12 

marca 1898 roku rozciągnął obowiązywanie statutu na Królestwo Polskie. 

Wobec zwiększającej się liczby podań 5/18 maja 1904 roku minister przeka-

zał prawo zatwierdzania statutów tego rodzaju spółdzielni właściwym  

gubernatorom20. 

Z inicjatywy mieszczan polskich posiadających działki gruntów ornych 

zarejestrowano w Grocholicach 23 sierpnia/5 września 1908 roku Stowa-

rzyszenie Spożywców „Nadzieja”21 oraz w Sulejowie 3/16 sierpnia 1912 roku 

„Jedność”22 i 3/16 kwietnia 1913 roku „Jutrzenka”23. Jednak spółdzielnia 

grocholicka w lutym 1909 roku zaprzestała działalności. Stowarzyszenie 

Spożywców „Jutrzenka” Urzędników Kolejowych Stacji Kolei Warszawsko-

Wiedeńskiej w Kamieńsku zostało zalegalizowane 4/17 września 1911  

roku24. Prawdopodobnie nie powiodła się próba powołania spółdzielni  

w Bełchatowie w 1913 roku25. 

                                                           
16 AGAD, KGGW, sygn. 2803; APŁódź, RGP-Adm, sygn. 3635; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 351. 

17 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 529. 

18 AGAD, KGGW, sygn. 6842; APŁódź, RGP-Prez, sygn. 463. 

19 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 978. 

20 AGAD, KGGW, sygn. 2117. 

21 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 7895. 

22 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8541. 

23 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8626. 

24 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8378. 

25 APŁódź, RGP-Adm, sygn. 8732. 
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Pracownicy fabryki, przy wsparciu jej zarządcy, doprowadzili do zatwier-

dzenia 11/24 grudnia 1906 roku Spółdzielni Spożywców „Snop” przy Fabryce 

Mebli Giętych „Wojciechów” w kolonii Wojciechów koło Gomunic26.  

Chłopi polscy byli założycielami Stowarzyszeń Spożywców we wsiach: 

Łuszczanowice „Oszczędność” zarejestrowanej 13/26 lutego 1908 roku27, Go-

mulin 3/16 marca 1908 roku28, Bogdanów „Zjednoczenie” 6/19 marca 1908 

roku29, Milejów „Snop” 30 stycznia/12 lutego 1909 roku30, Żarnowica Duża 

„Zgoda” 30 września/13 października 1911 roku31 oraz Dębina „Jedność” 31 

marca/13 kwietnia 1913 roku32. Starania włościan w Bogdanowie zostały 

wsparte przez ziemian. Właściciele i dzierżawcy majątków ziemskich oraz 

chłopi wyznania ewangelickiego z pastorem, a także urzędnicy gminni byli 

założycielami spółdzielni „Ekonomia” we wsi Kleszczów, której statut za-

twierdzono 10/23 października 1908 roku. Byli to w większości osadnicy 

niemieccy33.  

Przeżywające kryzys rolnictwo skłaniało chłopów i ziemian do zakładania 

lokalnych organizacji. Zawierano umowy notarialne tworzące rolnicze spółki 

udziałowe. Dopiero tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach 

stały się podstawą rejestracji kółek rolniczych w formie przyjęcia do wiado-

mości ich powstania przez władze lub zatwierdzenia statutu, co nadawało im 

osobowość prawną. Miały one: pomagać w kupowaniu kwalifikowanych na-

sion i środków produkcji oraz sprzedaży płodów rolnych, prowadzić działania 

oświatowe (odczyty, pogadanki, wycieczki), zakładać po uzyskaniu dodatko-

wej zgody sklepy, biblioteki i czytelnie. Ich organami były zebranie członków, 

zarząd i komisja rewizyjna. W większości przypadków zainteresowani wyko-

rzystywali drukowane projekty statutów aprobowane przez władze.  

Osoby posiadające działki gruntów ornych stanowili większość wśród 

mieszkańców osad. Doprowadzili do zalegalizowania kółek rolniczych w: Su-

lejowie 2/15 lipca 1906 roku34, Rozprzy 11/24 września 1906 roku35, Bełcha-

towie 12/25 września 1906 roku36, Gorzkowicach 4/17 października 1907 

roku i 8/21 sierpnia 1911 roku37, Kamieńsku 27 października/10 listopada 
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1906 roku38, Wolborzu 27 października/10 listopada 1906 roku i 1/14 sierpnia 

1911 roku39 oraz Grocholicach 15/28 marca 1907 roku40. Podwójne rejestracje 

w Gorzkowicach i Wolborzu wynikały prawdopodobnie z upadku wcześniej 

powstałych organizacji. Zabiegi mieszczan w Gorzkowicach, Grocholicach  

i Rozprzy zostały wsparte przez ziemian, w Bełchatowie i Kamieńsku przez 

księży, a Sulejowie i Wolborzu – duchownych i właścicieli majątków ziem-

skich. Na czele zarządu kółka w Bełchatowie stał Stanisław Pieniążek 

(1906), w Rozprzy – ziemianin Feliks Zakrzewski (1906), w Sulejowie – zie-

mianin Kazimierz Budzyński (1906). 

Chłopi byli założycielami Kółek Rolniczych we wsiach: Bogdanów „Para-

fialne” 23 czerwca/6 lipca 1906 roku i 28 kwietnia/11 maja 1907 roku41, Sul-

mierzyce 2/15 sierpnia 1906 roku42, Wola Mikorska 8/21 sierpnia 1906  

roku43, Parzno 9/22 sierpnia 1906 roku44, Mierzyn „Parafialne” 19 września/2 

października 1906 roku45, Rokszyce 8/21 października 1906 roku46, Drużbice 

pod nazwą „Zgoda” 24 listopada/7 grudnia 1906 roku i 12/25 listopada 1907 

roku47, Krzepczów 24 listopada/7 grudnia 1906 roku48, Bęczkowice 18/31 

stycznia 1907 roku49, Kociszew 8/21 lutego 1907 roku i 13/26 stycznia 1913 

roku50, Milejów 26 lutego/11 marca 1907 roku51, Ręczno 16/29 maja 1907 

roku52, Srock 4/17 czerwca 1907 roku53, Łobudzice 14/27 lipca 1907 roku54, 

Witów 23 marca/5 kwietnia 1909 roku55, Golesze 6/19 lipca 1909 roku56, Łę-

kińsko 17/30 września 1909 roku57, Żarnowica Duża 9/22 lipca 1912 roku58, 

Ogrodzona 13/26 stycznia 1913 roku59, Gomulin 8/21 maja 1913 roku60, Wad-
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lew 16/29 sierpnia 1913 roku61 oraz Reczków 2/15 grudnia 1913 roku62. Po-

dwójna rejestracja kółek w Bogdanowie i Drużbicach wynikała z faktu, że 

najpierw przyjęto powstanie organizacji do wiadomości, a potem zatwierdzo-

no statut. W Kociszewie prawdopodobnie pierwsze kółko zaprzestało działal-

ności. Przy staraniu o utworzenie stowarzyszeń w: Bogdanowie, Goleszach, 

Milejowie, Ogrodzonej, Srocku i Żarnowicy Dużej chłopów wsparli właściciele 

majątków; w Kociszewie, Krzepczowie i Sulmierzycach – księża; a w Drużbi-

cach, Łękińsku i Ręcznie – księża i ziemianie. Prezesem zarządu w Bogda-

nowie był ziemianin Stanisław Łazariew (1906), Drużbicach – Józef Kłem-

bowski (1911), Kociszewie – chłop Teofil Wejman (1913), Łobudzicach – ks. 

Krzysztof Anton (1907), Ręcznie – Stanisław Strzelecki (1907), Srocku – zie-

mianin Wieńczysław Kamiński (1909). Wysokim prestiżem wśród chłopów 

cieszyli się właściciele ziemscy i księża. Członkowie prawdopodobnie liczyli 

także na ewentualną pomoc materialną dla kółka ze strony zamożnego pre-

zesa. Wymienione kółka były zrzeszone w Centralnym Towarzystwie Rolni-

czym z siedzibą w Warszawie zdominowanym politycznie przez obóz konser-

watywno-narodowy. 

Nie powiodły się próby założenia kółek rolniczych we wsiach Podolin  

w 1906 roku63 oraz Kuźnica w 1907 roku64. 

Postępowo-ludowe Towarzystwo Kółek Rolniczych im. Staszica w War-

szawie tworzyło oddziały na obszarze całej Kongresówki. W powiecie piotr-

kowskim powstały we wsiach Milejów 26 września/9 października 1911 roku 

i Wola Kruszyńska 8/21 kwietnia 1912 roku65. 

Tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach i związkach umożliwiały lega-

lizację organizacji zawodowych pracowników najemnych. Ich zadaniami było 

udzielanie pomocy materialnej członkom (kasy chorych, pogrzebowe oraz na 

czas bezrobocia), lekarskiej i prawnej, prowadzenie negocjacji między pra-

cownikami a pracodawcami w sprawie warunków pracy i płacy, pośrednictwo 

pracy, a także tworzenie bibliotek i czytelni oraz szkół zawodowych. Były one 

pozbawione możliwości organizowania i prowadzenia akcji strajkowej.  

Z inicjatywy narodowych demokratów powstało ogólnokrajowe Polskie 

Stowarzyszenie Zawodowe Cieśli, Stolarzy i Robotników Pokrewnych Za-

wodów w Warszawie. Jego oddział w Kamieńsku powołano do życia 31 

stycznia/13 lutego 1908 roku. Jednak organizacja została wkrótce zdomi-

nowana przez socjalistów. Wobec dominowania w niej nastrojów rewolucyj-

nych generał-gubernator warszawski zamknął ją 20 września/3 październi-
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ka 1910 roku66. Wpływy lewicowych socjalistów dominowały początkowo  

w konkurencyjnym ogólnokrajowym Stowarzyszeniu Robotników Obróbki 

Drewna w Królestwie Polskim z siedzibą w Warszawie. Oddział w Kamień-

sku założono 27 sierpnia/9 września 1907 roku. W końcu 1907 roku należa-

ło do niego 230 członków, ale później ich liczba malała. W związku z panu-

jącymi nastrojami rewolucyjnymi związek zawodowy został zamknięty 20 

września/3 października 1910 roku67. 

Stowarzyszenie Zawodowe Robotników Przemysłu Włókienniczego „Jed-

ność” w Łodzi było zdominowane politycznie przez endecję. Jego oddział  

w Bełchatowie założono 1/14 sierpnia 1907 roku. We wsi Moszczenica w la-

tach 1907–1909 wśród robotników miejscowej fabryki bawełny prawdopodob-

nie była grupa jego członków. W następstwie wystąpień robotniczych zorgani-

zowanych przez związek został zlikwidowany 9/22 stycznia 1910 roku68. 

Wybuch rewolucji w 1905 roku był między innymi przejawem masowej 

aktywizacji społeczno-politycznej robotników w Królestwie Polskim, którzy 

rozpoczęli tworzenie, a później w części legalizowanie związków zawodowych. 

Występowały w nich wpływy narodowych demokratów, socjalistów i socjal-

demokratów. Spowodowało to chęć przeciwdziałania wpływom politycznym 

oraz postępującej laicyzacji wśród najemnych pracowników fizycznych ze 

strony części duchowieństwa rzymskokatolickiego. W następstwie tych dzia-

łań zalegalizowano Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Warsza-

wie o zasięgu ogólnokrajowym. Jego celem było doskonalenie robotników pod 

względem religijno-moralnym, intelektualnym, materialnym i zawodowym, 

który miano osiągnąć przez tworzenie biur pracy, stowarzyszeń spożywczych 

oraz wzajemnej pomocy, kas pożyczkowo-oszczędnościowych, szkół, świetlic, 

bibliotek i czytelni. Podstawową strukturą organizacji były koła, na czele 

których stali zarząd i ksiądz patron. Założono je w Sulejowie 24 listopada/7 

grudnia 1906 roku, Bełchatowie 8/21 lutego 1907 roku i wsi Moszczenica 

12/25 listopada 1907 roku. Do powstania koła w Sulejowie przyczynił się ks. 

Jan Łabenda. Koła podlegały Komitetowi Okręgowemu w Piotrkowie. Brak 

wymiernych rezultatów działania i konkurencja ze strony związków zawo-

dowych spowodowała w 1908 roku zahamowanie rozwoju, a od 1911 roku 

upadek stowarzyszenia69. 

Przemiany społeczno-ekonomiczne w drugiej połowie XIX wieku prowa-

dziły do polaryzacji majątkowej ludności. Rozpad więzi rodzinnych wymuszał 
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tworzenie organizacji charytatywnych i pomocy wzajemnej. Z inicjatywy 

księży i mieszczan zalegalizowano 6/19 kwietnia 1913 roku Chrześcijańskie 

Towarzystwo Opieki nad Biednymi w Sulejowie70. Polacy doprowadzili do 

zalegalizowania 2/15 grudnia 1913 roku Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej 

Rzemieślników i Handlarzy w Bełchatowie71. Bez powodzenia w latach 1906–

1907 chciano powołać do życia kasę zapomogowo-pożyczkową urzędników 

Fabryki Mebli Giętych „Wojciechów” w Kamieńsku72.  

Żony właścicieli ziemskich związane z Centralnym Towarzystwem Rolni-

czym i politycznie z endecją były założycielkami Towarzystwa Zjednoczonych 

Ziemianek w Warszawie działającego w całej Kongresówce. Stawiało ono 

sobie za cel uaktywnienie kobiet ze wszystkich warstw społecznych mieszka-

jących na wsi w działalności oświatowej i wychowawczej oraz życiu społecz-

nym i ekonomicznym. Jego oddziały powstały w Gorzkowicach 5/18 stycznia 

1908 roku, Rozprzy 29 stycznia/11 lutego 1913 roku, Wolborzu 4/17 stycznia 

1914 roku i Bełchatowie 5/18 czerwca 1914 roku oraz wsiach: Woźniki 4/17 

lutego 1911 roku, Majków 21 grudnia 1912 roku/3 stycznia 1913 roku, Łęki-

Ręczno 17/30 stycznia 1913 roku, Żarnowica Duża 21 marca/3 kwietnia 1913 

roku, Mierzyn 30 marca/12 kwietnia 1913 roku, Witów 21 czerwca/4 lipca 

1913 roku i Drużbice 4/17 lipca 1913 roku Oddział w Gorzkowicach uległ 

samolikwidacji 6/19 kwietnia 1909 roku73. 

Liberalizacja umożliwiła tworzenie legalnych organizacji mających za-

kładać i prowadzić różne typy oraz rodzaje placówek oświatowych z uwagi 

na słabą sieć szkół rządowych i prywatnych. Szczególną wagę przywiązy-

wano do szkół powszechnych i kursów dla analfabetów dorosłych, pragnąc 

w ten sposób nie tylko szerzyć oświatę elementarną, ale także kształtować 

świadomość narodową warstw niższych. Emanacją tajnej „Oświaty Ludo-

wej” była zarejestrowana 29 maja/11 czerwca 1906 roku Polska Macierz 

Szkolna w Warszawie obejmująca działaniem całą Kongresówkę. Jej celem 

było zakładanie: przedszkoli, szkół elementarnych, średnich i wyższych, 

kursów dla analfabetów dorosłych, domów ludowych, szkół przedszkolanek 

oraz seminariów nauczycielskich. Początkowo stowarzyszenie miało cha-

rakter ponadpartyjny, skupiając narodowych demokratów, postępowych 

demokratów i socjalistów, ale wkrótce zdominowali ją endecy.  

W zgromadzeniu ogólnym w Warszawie 4/17 kwietnia 1906 roku kształ-

tującej się Polskiej Macierzy Szkolnej wzięli udział między innymi przedsta-

wiciele z Bełchatowa. Pierwsze kółko w powiecie powstało w Sulejowie 19 

lipca/1 sierpnia 1906 roku. Powstałemu komitetowi okręgowemu stowarzy-

szenia w Piotrkowie podlegały także koła w: Bełchatowie, Gorzkowicach, 
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Kamieńsku i Wolborzu oraz we wsiach Krzepczów i Ręczno. Upadek rewolu-

cji umożliwił władzom państwowym likwidację organizacji działającej na 

rzecz wzmocnienia świadomości narodowej i dążeń niepodległościowych. Ge-

nerał-gubernator warszawski 1/14 grudnia 1907 roku zawiesił działalność 

Macierzy z powodu stanu wojennego, a 1/14 marca 1908 roku zlikwidował ją, 

uzasadniając, że zorganizowała sieć szkół elementarnych i wkroczyła w kom-

petencje Ministerstwa Oświaty Ludowej74. 

W okresie liberalizacji nastąpił rozwój życia sportowego. Towarzystwo 

Gimnastyczne w Bełchatowie zalegalizowano 16/29 sierpnia 1913 roku  

z inicjatywy Polaków wykonujących wolne zawody, urzędników prywat-

nych, kupców i rzemieślników75. Ziemianin i mieszczanie byli założycielami 

Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa i Rybołówstwa w Sulejowie zareje-

strowanego 10/23 czerwca 1910 roku. Jego prezesem wybrano Aleksandra 

Mikołajewskiego76. 

W powiecie piotrkowskim (bez Piotrkowa Trybunalskiego) w latach 

1900–1913 powstały co najmniej 63 legalne organizacje społeczne różnych 

typów i 26 oddziałów towarzystw o zasięgu ogólnokrajowym. W okresie regu-

lowania życia społecznego przez władze państwowe (1894–1906) powstało  

7 stowarzyszeń, a w okresie liberalizacji (1906–1914) – 56 organizacji i 26 

oddziałów. Wśród założonych organizacji samodzielnych najwięcej było kółek 

rolniczych (32), stowarzyszeń spożywców (12) i ochotniczych towarzystw po-

żarnych (11). Natomiast wśród filii organizacji o zasięgu ogólnokrajowym 

dominowały oddziały stowarzyszenia stawiającego przed sobą cele ogólne 

(11), towarzystwa oświatowego (7) i związków zawodowych (6). Pod wzglę-

dem społecznym początkowo największą aktywność przejawiali drobni kupcy 

i rzemieślnicy. Dopiero wybuch rewolucji w 1905 roku zaktywizował społecz-

nie chłopów i robotników. Ważną rolę w zakładaniu i działalności organizacji 

odgrywali księża katoliccy i ziemianie. Obok Polaków samodzielnie stowa-

rzyszenie założyli tylko Niemcy (1). Obszarem współdziałania Polaków i Ży-

dów były ochotnicze straże ogniowe i towarzystwa pożyczkowo-oszczędno-

ściowe. Mała aktywność wyznawców judaizmu w tworzeniu organizacji  

społecznych była następstwem prowadzenia działalności dobroczynnej, kul-

turalnej i oświatowej przez skupiające ich okręgi bożnicze. Władze zlikwido-

wały organizacje, które zagrażały interesom państwa. Były to związki zawo-

dowe podejrzewane o zmierzanie do wywołania rewolucji oraz stowarzyszenie 

oświatowe o charakterze narodowym – Polska Macierz Szkolna. Wydaje się 

natomiast, że administracja państwowa sprzyjała tworzeniu organizacji dą-

żących do rozwoju gospodarczego – kółek rolniczych, stowarzyszeń spożyw-

                                                           
74 AGAD, KGGW, sygn. 2803, 7208, 7209; APWar, WGUds.Stow, sygn. 4; APŁódź, RGP-

Prez, sygn. 294; J. Stemler, Polska Macierz Szkolna. Szkic historyczno-sprawozdawczy z 20-lecia 

działalności 1905–1925, Warszawa 1926, s. 6; J. Strachocki, 100-lecie..., s. 25. 

75 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 1114. 

76 APŁódź, RGP-Prez, sygn. 818; APWar, WGUds.Stow, sygn. 973. 
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ców, towarzystw pożyczkowo-oszczędnościowych. Po początkowym entuzja-

zmie, wśród części członków większości organizacji pojawiała się apatia, któ-

ra prowadziła niekiedy do samolikwidacji. 

Abstract 

Legal social organizations in Piotrkow district until 1914 

In the Piotrkow district (without the city Piotrkow Trybunalski) in the 

years 1900–1913 was established at least 63 legitimate social organizations 

of various types and 26 branches nationwide associations. During regulate 

social life by state authorities (1894–1906) created 7 organizations, and in 

the period of liberalization (1906–1914) – 56 organizations and 26 branches. 

Among the established independent organizations were the farmers’ associa-

tions (32), consumers’ associations (12) and volunteer fire brigades (11). 

Howerver, among the branches of national organizations dominated by sub-

sidiaries of social associations (11), educational associations (7) and trade 

unisons (6). In social terms initially the evinced the most active small mer-

chants and craftsmen. It was not the revolution in 1905 activated the social-

ly peasants and workers. An important role in the establishment and activi-

ties of the organization played by Catholic priests and landowners. Apart 

from the Poles, isolated associations funded only Germany (1). The area of 

cooperation between Poles and Jewes were volunteer fire brigades and com-

panionship loan and savbings. State authorities closed down the branches of 

trade unions and educations associations, as threatening the interests of the 

Russian Empire. 
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Mateusz Bensman i jego działalność artystyczna w Łodzi 

na początku XX wieku 

W dzieje łódzkiej kultury muzycznej wpisało się wiele postaci, zarówno 

tych bardziej, jak i mniej zapamiętanych. Nie wszyscy artyści mający 

wpływ na życie kulturalne Łodzi doczekali się opracowań swoich biografii  

i dorobku. Omawiając kulturę łódzką z początków XX wieku nie sposób 

pominąć postaci żydowskiego kompozytora, dyrygenta i pedagoga, Mateu-

sza Bensmana1. Artysta ten pozostaje dziś postacią niemal całkowicie  

zapomnianą i większość opracowań dotyczących kultury muzycznej począt-

ków XX wieku nie poświęca jego twórczości wiele uwagi2. Niewątpliwie 

jednak trudno pominąć jego wkład w rozwój kultury muzycznej Łodzi  

początków XX wieku.  

Próbując scharakteryzować dokonania muzyka, należy podkreślić,  

że niedostatek źródeł, a także poważniejszych opracowań biografii arty-

stycznej pozwalają jedynie na fragmentaryczne ukazanie jego ogólnego 

dorobku artystycznego czy też kilkuletniej działalności artystycznej w Ło-

dzi. Z dostępnych opracowań opisujących życie i twórczość M. Bensmana, 

zwłaszcza obcojęzycznych, wiele podaje informacje w sposób mało ścisły, np. 

z pominięciem kluczowych dat, lub bardzo ogólny, przez co należy podcho-

dzić do nich krytycznie. 

                                                           
1 Zarówno w literaturze, jak i źródłach prasowych funkcjonuje kilka form pisowni nazwiska 

artysty (Bensman, Benzman, Bencman). Podobnie rzecz ma się z jego imieniem. W źródłach 

obcojęzycznych jest wymieniany zwykle jako Matteo, a w przypadku opracowań żydowskich 

Matisyohu lub Mattiah. W celu ujednolicenia zapisu w niniejszym artykule pozostaję przy opcji 

Mateusz Bensman. 

2 Alfons Pellowski – autor najbardziej znanej pozycji poświęconej dziejom kultury muzycznej  

w Łodzi, wspomina o M. Bensmanie jedynie marginalnie, sugerując niekiedy, że nie był znacząca 

postacią („18 I w Teatrze Scala” zbiorowy koncert znanego kompozytora p. Benzmana (!) [wykrzyk-

nik – A. Pellowski]); A. Pellowski, Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918, Łódź 1994, s. 116. 



Aneta Stawiszyńska 

 

64 

 

Mateusz Bensman urodził się ok. roku 1877 w Mińsku3. Zapewne już  

w dzieciństwie rozpoczął gruntowną edukację muzyczną. Był uczniem wybit-

nego warszawskiego pedagoga Gustawa Roguskiego4, który odkrył w nim 

poważny potencjał artystyczny5.  

Wczesne lata dorosłej drogi artystycznej muzyk związał z Warszawą. Na 

początku XX wieku został pierwszym dyrygentem w zorganizowanym przez 

pisarza Icchaka Lajba Pereca chórze Hazomir6. 

Mateusz Bensman podejmował też kolejne wyzwania na polu własnej 

edukacji artystycznej. Był absolwentem prestiżowego Konserwatorium  

Muzycznego w Mediolanie7. Tam też w 1904 roku planował wystawienie 

dwuaktowej opery Opera nova8, skomponowanej do libretta Benjamina 

Brittena. Wcześniej Bensman grywał jej fragmenty na mediolańskich salo-

nach, gdzie spotykała się z życzliwym przyjęciem. Wystawieniem dzieła 

zainteresowany był tamtejszy prestiżowy teatr Teatro Dal Verme9. W 1905 

roku Bensman napisał oratorium L’annunciazione (Zwiastowanie) z libret-

tem Conrada Bratelliego, wystawione w tym samym roku we Włoszech10. 

Warto zaznaczyć, że już wówczas posiadał liczne kontakty w świecie mu-

zycznym – przyjaźnił się m.in. z Puccinim, Ravelem, Leoncavellem, Mas-

sognim, Mahlerem, Stokowskym i Zimbalistem, a krytycy muzyczni zgod-

nie wróżyli mu światową karierę11. 

                                                           
3 Nie można jednoznacznie stwierdzić, o który Mińsk chodzi. Bazy danych dotyczące kompo-

zytorów wspominają jedynie, że urodził się w Rosji; http://composers-classical-music.com/b/Ben-

smanMatteo.htm [dostęp: 13.06.214]. 

4 Najprawdopodobniej: Gustaw Roguski (1839–1921) – kompozytor, pianista i pedagog muzyczny; 

uczeń Marxa i Berlioza; inspektor w konserwatorium warszawskim; jednym z jego wychowanków był 

I.J. Paderewski; F. Starczewski, Gustaw Roguski, „Muzyka Polska” 1936, z. 1, s. 8–15. 

5 W notce prasowej wspomniany jest też fakt, że Bensman był uczniem Rubinsteina. Brak 

imienia pedagoga sprawia, że postać ta jest trudna do identyfikacji. Z całą pewnością wykluczyć 

można Artura Rubinsteina, który był młodszy od Bensmana o 10 lat; „Echo Muzyczne, Teatralne 

i Artystyczne” 1904, nr 5–6, s. 114. 

6 M. Jackobson, Communal organizations and Social Movements, http://www.yivoencyclope-

dia.org/article.aspx/Music/Communal_Organizations_and_Social_Movements [dostęp: 13.06. 2014]. 

7 „Gazeta Łódzka” (dalej: GŁ) 10 X 1916, nr 280, s. 3. 

8 Dziennikarz „Echa…” wymienia, zapewne mylnie, tytuł Opera morza. 

9 „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1904, nr 5–6, s. 114. 

10 http://operadata.stanford.edu/?f%5BcomposerSort_facet%5D%5B%5D=Bensman%-2C+Matteo-

&f%5Bgenre_facet%5D%5B%5D=Oratorios&f%5Bregion_facet%5D%5B%5D=Lombardia&range%5B

year%5D%5Bbegin%5D=1900&range%5Byear%5D%5Bend%5D-=1924&range_end=1950&range_-

field=year&range_start=1680 [dostęp: 14.06.2014]; http://www.internetculturale.it/opencms/ricerca-

Expansion.jsp?q=&searchType=avanza-to&channel__creator=Bensman%2C+Matteo+%3Csec.19.-

20.%3E&channel__contributor-=Bensman%2C+Matteo+%3Csec.19.20.%3E&opCha__contributor=-

OR&opCha__creator-=OR [dostęp: 14.06.2014]. 

11 „New York Times” (dalej: NYT) 9 IV 1922, s. 4. 
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Mateusz Bensman często nawiązywał w twórczości do swojego żydow-

skiego pochodzenia. Przykładem może być chociażby opera Żydzi skompono-

wana do sztuki Jewgienieja Czirikowa12 pod tym samym tytułem, poruszają-

ca tematykę prześladowania ludności żydowskiej w carskiej Rosji. Podobnie 

jak kolejna opera Erasmus, została wystawiona w Berlinie przez Orkiestrę 

G. Mahlera13. Utwór Żydzi został przetłumaczony na język polski przez zna-

nego literata Jerzego Guranowskiego14, który przetłumaczył też libretto do 

opery Iramis, uważanego za jedno z bardziej cenionych dzieł Bensmana,  

za które muzyk otrzymał w 1905 roku nagrodę (medal) na konkursie Verdie-

go w Mediolanie15.  

Oprócz wspomnianych oper, w dorobku Bensmana znalazło się też m.in. 

kilka koncertów na skrzypce. Jak podkreślali znawcy jego twórczości, kom-

pozytor w swojej muzyce łączył najistotniejsze cechy muzyki żydowskiej, tj. 

motywy religijne oraz folklor16. Wszystko to przekładało się na niewątpliwą 

popularność, jaką cieszył się w środowisku żydowskim. Dawał koncerty 

współorganizowane przez żydowskie towarzystwa muzyczne, m.in. w Często-

chowie17. Współpracował też z Towarzystwem Muzycznym „Hazomir” w Ra-

domsku18. Niektóre z publikacji wspominają o jego współpracy z towarzy-

stwami muzycznymi w Piotrkowie Trybunalskim19. W anglojęzycznych  

                                                           
12 Faktyczny kształt dzieła trudno określić. Większość artykułów bądź notatek prasowych 

wspomina, że Bensman skomponował muzykę do sztuki Czirikowa. Znawca tematyki muzyki 

żydowskiej M. Fuks w artykule Żydowski teatr muzyczny w następujących słowach charaktery-

zował rezultat prac Bensmana: […] Mosze Bencman, działający w Rosji na przełomie XIX i WW 

wieku, napisał muzykę do żydowskiej opowieści ludowej zaadaptowanej przez siebie, tworząc 

operę komiczną „Żydzi z Czirikowa”, wystawianą przed I wojną światową w Galicji […]. Ten sam 

autor w książce Muzyka ocalona… sugeruje, że Bensman był także autorem słów opery  

(M. Bencman napisał w języku żydowskim operę „Żydzi z Czirikowa”). M. Fuks, Muzyka ocalona. 

Judaica polskie, Warszawa 1989, s. 80; idem, Żydowski teatr muzyczny, [w:] Teatr żydowski  

w Polsce. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Warszawa 18–21 października 

1993 roku, red. A. Kuligowska-Korzeniowska i M. Leyko, Warszawa 1994, s. 404.  

13 http://composers-classical-music.com/b/BensmanMatteo.htm [dostęp: 14.06.2014]. 

14 Jerzy Guranowski (1884–1943) – literat, satyryk, dziennikarz, współtwórca warszawskie-

go kabaretu Momus, autor i tłumacz licznych librett i piosenek. Zginał w 1943 roku w getcie 

warszawskim; B. Gierszewska, Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku, Warszawa 

1995, s. 167; P. Hertz, Zbiór poetów polskich XIX wieku, T. V, Warszawa 1959, s. 434; K. Pol-

lack, Ze wspomnień starego dziennikarza warszawskiego, Warszawa 1961, s. 372. 

15 http://quod.lib.umich.edu/m/moa/afj8069.0001.001?q1=Aliens+--+New+York++State&view=-

text&seq=97 [dostęp: 14.06.2014]; GŁ 10 X 1916, nr 280, s. 3. 

16 B. Filarecka, Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej, Przemyśl 1997, s. 109. 

17 „Goniec Częstochowski” 1910, nr 79, s. 5. 

18 http://www.jewishgen.org/yizkor/radomsko/rad455.html [dostęp: 14.06.2014]. 

19 Czasopismo „The Shekel” poświęcone zagadnieniom żydowskiej numizmatyki wspomina  

o kompozytorze Bensmanie, który współpracował z tamtejszym Towarzystwem Hazomir. 

Wspomniana współpraca miała mieć miejsce w okresie poprzedzającym wybuch II wojny świa-
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opracowaniach znajdujemy też informację o tym, że Bensman przed wybu-

chem rewolucji w Rosji był profesorem w Petersburskim Konserwatorium,  

co nie wydaje się jednak do końca pewne, chociażby ze względu na brak  

konkretnych ram czasowych20.  

Z takim bagażem doświadczeń zawodowych Bensman około 1910 roku 

zamieszkał w Łodzi i dość szybko stał się wpływową postacią w tutejszym 

środowisku muzycznym. Jedną z pierwszych udokumentowanych form jego 

działalności artystycznej w mieście było objęcie w 1910 roku funkcji dyrygen-

ta w Żydowskim Towarzystwie Muzyczno-Dramatycznym „Harfa”21. Należy 

podkreślić, że kolejne stanowiska, jakie zajmował Bensman w Łodzi, nie były 

już ściśle związane z muzyką żydowską. 

Muzyk szybko zdobył uznanie w tutejszej społeczności artystycznej, 

współpracując z Towarzystwem Muzycznym im. Chopina22. Był też pedago-

giem w działającej przy towarzystwie, kierowanej przez Tadeusza Joteykę23, 

cenionej Szkole Muzycznej24. We wspomnianej placówce artysta prowadził 

                                                                                                                                               

towej. Autor tekstu nie podaje jednak konkretnych dat; E. Schuman, Piotrkow, „The Shekel” 

2006, no. 3, Vol. XXXIX, s. 5. 

20 Opracowanie wspomina jedynie, że Bensman miał wykładać na uczelni „przed rewolucją 

rosyjską”; A. Hopkins-McDonnald, The American Annual. An encyclopedia of Current Events, 

New York 1923, s. 120. 

21 A. Pellowski, Kultura muzyczna…, s. 240. 

22 Towarzystwo Muzyczne im. F. Chopina – powstałe w 1910 roku w setną rocznicę urodzin 

kompozytora; założycielem był Tadeusz Joteyko; jego głównym zadaniem było wypełnienie luki 

w życiu kulturalnym Łodzi, jaka powstała po zaprzestaniu działalności przez Łódzkie Towarzy-

stwo Muzyczne. Organizacja skupiała wyłącznie muzyków pochodzenia polskiego, wobec czego 

współpraca z Bensmanem mogła dowodzić, że był osoba zasymilowaną; A. Pellowski, Kultura 

muzyczna…, s. 234–236. 

23 Tadeusz Joteyko (1872–1932) – kompozytor; w latach 1902–1903 pełnił funkcję dyrektora 

artystycznego Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego; dyrygent Towarzystwa Śpiewaczego „Lira” 

w latach 1904–1914; dyrygent i dyrektor artystyczny Towarzystwa Śpiewaczego „Arfa”; od 1910 

roku pełnił funkcję dyrektora Towarzystwa Muzycznego im. Chopina; autor licznych artykułów 

dotyczących życia muzycznego Łodzi początków XX wieku zamieszczanych m.in. na łamach 

łódzkiego dziennika „Rozwój” czy „Dziennika Łódzkiego”; organizator licznych imprez muzycz-

nych w Łodzi, Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku, red. W.T. Błasz-

czyk, Kraków 1964, s. 116–117; A. Pellowski, Kultura muzyczna…, s. 21, 25, 113–116, 

122,152,173,178, 182–183, 227–228, 232, 238–239. 

24 Szkoła Muzyczna przy Towarzystwie Muzycznym im. F. Chopina – szkoła stawiała sobie 

za zadanie kształcenie muzyczne, tj. naukę śpiewu, gry na instrumentach (fortepian, skrzypce, 

wiolonczela, kontrabas, organy, instrumenty dęte), kontrapunkt, sztukę dramatyczną, estetykę, 

teorię muzyki oraz kompozycję. Jak podkreślali jej pedagodzy, pobierano tam jedynie niewielkie 

opłaty. Wśród kadry pedagogicznej znaleźli się Józef Śmidowicz, Edward Śmidowicz, Bogumił 

(Gottlieb) Teszner, Adolf Januszewski, Karola Rokicka i Henryk Coebel. Dyrektorem placówki 

był Tadeusz Joteyko. Szkoła realizowała kurs nauki wzorowany na warszawskim Konserwato-

rium Muzycznym. W latach wojny szkoła mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 84, a od 1917 roku 



Mateusz Bensman i jego działalność artystyczna… 

 

67 

 

klasę śpiewu solowego oraz klasę operową25. Warto w tym miejscu zauważyć, 

że w większości artykułów opisujących działalność szkoły, wymieniając osobę 

Mateusza Bensmana, określało go jako profesora z Mediolanu, co zapewne 

miało podnieść prestiż wspomnianej placówki26. Szkoła, oprócz tradycyjnej 

edukacji, organizowała też wakacyjne kursy muzyczne, podczas których zaję-

cia ze śpiewu solowego prowadził charakteryzowany muzyk27. Obok typo-

wych zadań pedagogicznych, kompozytor przygotowywał w tejże placówce 

m.in. koncerty-rauty na rzecz wpisowego dla ubogich uczniów28.  

Jako pedagog Bensman mógł pochwalić się pewnymi sukcesami, aczkol-

wiek kariery jego uczniów miały charakter głównie lokalny. Niewątpliwie 

najbardziej znaną łódzką uczennicą Bensmana była Lidia Gablerówna, ab-

solwentka opisywanej wcześniej szkoły29. Gablerówna dawała liczne koncerty 

zarówno solowe, z miejscowymi muzykami, jak i występowała w towarzy-

stwie uznanych artystów odwiedzających Łódź. Podczas koncertów wykony-

wała m.in. arie z opery Tosca, Carmen, Samson i Dalila, Saint-Seansa czy 

Amore Tirindelego30. Młoda artystka miała też okazję wystąpić gościnnie  

w Filharmonii Warszawskiej31. Występy Gablerówny spotykały się zawsze  

z ogromnym entuzjazmem zarówno widowni, jak i krytyków: […] Taka moc 

bisów była dowodem, że głos p. gable równy podobał się niezmiernie, jest to 

mezzosopran o dużej skali, uczuciowy, nadający się do poważnych kreacji 

operowych. Należy wróżyć młodej adeptce sztuki dobrą przyszłość – zanotował 

w 1913 roku dziennikarz „Rozwoju”32. Krytycy muzyczni podkreślali też czę-

sto zasługi Bensmana w szlifowaniu jej talentu: […] Musimy powtórnie za-

znaczyć, że p. Gablerówna, posiada wybitny talent, rzadkiej piękności głos 

mezzosopranowy, doskonałą szkołę, co jest bez wątpienia zasługą prof. Ben-

zmana, pod kierunkiem, którego p. Gablerówna odbywa swe studia […] – 

zanotował po koncercie artystki recenzent „Gazety Łódzkiej”33.  

Bensman miał wkład nie tylko w kształcenie artystyczne Gablerówny, 

ale i w wykonywany przez nią repertuar. Gablerówna jako jedna z nielicz-

nych artystek w Łodzi posiadała napisane specjalnie dla niej utwory. Warto 

                                                                                                                                               

przy ul. Spacerowej (ob. al. Kościuszki) 40; A. Pellowski, Kultura muzyczna…, s. 292, 328; „Roz-

wój” (dalej: R) 5 IX 1913, nr 204, s. 3. 

25 Niektóre opracowania podają, że wspomniana szkoła realizowała „pełne studia operowe”; 

S. Dyzbardis, 20 lat sceny operowej w Łodzi, Łódź 1974, s. 40. 

26 GŁ 11 VI 1913, nr 131, s. 3; R 11 VI 1913, nr 131, s. 4. 

27 R 14 VI 1913, nr 134, s. 7. 

28 R 22 XII 1913, nr 293, s. 4. 

29 Szerzej na temat L. Gablerówny: A. Stawiszyńska, Kim była Lidia Gablerówna?, „Kronika 

miasta Łodzi” 2015, nr 1/2 (69/70), passim. 

30 GŁ 19 III 1915, nr 65, s. 4; R 30 XII 1913, nr 298, s. 3. 

31 „Gazeta Wieczorna” (dalej: GW) 15 I 1915, nr 12, s. 3. 

32 R 25 XI 1913, nr 271, s. 3. 

33 GŁ 22 III 1915, nr 68, s. 4. 
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wspomnieć tu chociażby takie, jak: Pieśń wojenna34 czy Wybiła ostatnia go-

dzina rozstania…, do których muzykę skomponował właśnie Mateusz 

Bensman, a słowa wyszły spod pióra znanego łódzkiego literata i dziennika-

rza Heinricha Zimmermanna35, co świadczyło o rozległych kontaktach  

i wpływach Bensmana w łódzkim środowisku artystycznym36. 

Oprócz pracy z uczniami wspomnianej wcześniej szkoły muzycznej,  

M. Bensman udzielał też prywatnych lekcji w swoim mieszkaniu przy ul. 

Piotrkowskiej 86. W anonsach prasowych wspominał o nauce śpiewu solowe-

go „bel-canto”, a także obiecywał gruntowne postawienie głosu. W ogłosze-

niach tych reklamował się jako profesor z Mediolanu37. 

Niewątpliwie ambicje artystyczne Bensmana sięgały znacznie dalej niż 

praca pedagogiczna z tutejszą młodzieżą. Kompozytor angażował się w liczne 

przedsięwzięcia mające na celu przybliżenie łodzianom świata muzyki kla-

sycznej. Jednak ambitnym zamierzeniom artystycznym nie sprzyjał chociaż-

by fakt wybuchu I wojny światowej, która pociągnęła za sobą katastrofalne 

dla Łodzi skutki ekonomiczne. M. Bensman, podobnie jak pozostali łódzcy 

muzycy, musiał początkowo zadowalać się okazjonalnymi występami, które 

nie przynosiły większych dochodów38.  

                                                           
34 Pomimo że Zimmermann posługiwał się płynnie językiem polskim, pierwotnie pieśń była 

napisana najprawdopodobniej w języku niemieckim, a jej polskie tłumaczenie stworzył Jerzy 

Guranowski; GŁ 13 X 1916, nr 280, s. 3. 

35 Heinnrich Zimmermann – lata życia nieznane; dziennikarz „Neue Lodzer Zeitung”; pi-

sywał artykuły i felietony poświęcone głównie życiu wielonarodowego miasta a także teksty  

o tematyce kulturalnej i swoje wiersze. Na łamach wspomnianej gazety opublikował też 

dziennik będący zapiskiem jego przeżyć z okresu tzw. bitwy łódzkiej w 1914 roku; w 1918 

roku znalazł się w zarządzie Stowarzyszenia Artystów i Zwolenników Sztuk Pięknych; cenio-

ny w Łodzi prelegent – ze swoimi odczytami wyjeżdżał także do instytucji berlińskich; waż-

nym obszarem jego działalności był ruch esperancki – w latach I wojny światowej był jednym 

z czołowych działaczy Lodza Esperanto Societo; autor sztuki scenicznej Marga oraz skeczu 

Aleksander Wielki wystawionego przez kabaret Różowy Słoń. Redagował efemeryczne pismo 

„Freie Buehne” o tematyce kulturalnej. Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta 

miasta Łodzi (dalej: AmŁ), Wydział Statystyczny (dalej: WS), sygn. 23.576, k. 68, Lodza Espe-

ranto Societo; H. Bolanowska, Kalendarium 75-lecia esperanta w Łodzi, [w:] 75 lat esperanta 

w Łodzi, red. T. Szewera, Łódź 1983, s. 13; M. Kucner, Literatura „ziemi obiecanej”. Twórczość 

niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku, Łódź 2014, s. 301–303; A. Stawi-

szyńska, Bitwa Łódzka okiem łodzianina i literata. Aus unvergesslichen Tagen. Tagebu-

chaufzeichnungen Heinricha Zimmrmanna, „Niemcy – Austria – Szwajcaria” 2012, T. V,  

s. 87–88; eadem, Wiejska okolica Łodzi czasów Wielkiej wojny w publicystyce Theodora Abla  

i Heinricha Zimmermanna, „Zeszyty Wiejskie” 2013, T. XVIII, s. 316–317. 

36 GŁ 19 III 1915, nr 65, s. 4. 

37 GŁ 25 X 1915, nr 282, s. 4. 

38 A. Pellowski, Muzyka, [w] Łódź. Dzieje miasta. Do 1918 roku, T. 1, red. J. Rosin, Łódź 

1980, s. 605–606. 
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W styczniu 1915 roku w Teatrze Scala miał miejsce koncert na korzyść 

prof. Bensmana. Cytowana konstrukcja wypowiedzi prasowej mogła sugero-

wać, że dochód z imprezy został przekazany muzykowi, aczkolwiek trudno to 

jednoznacznie stwierdzić39. Niewątpliwie wspomniana impreza kulturalna 

miała charakter benefisu, w którym wzięła udział śmietanka łódzkiego życia 

muzycznego, m.in. wspomniana wcześniej uczennica kompozytora Lidia Ga-

blerówna, ceniony dyrygent Tadeusz Mazurkiewicz40 i Gottlieb Teszner41 

oraz śpiewaczka Stanisława Romanowska42. 

Pomimo niewątpliwych wpływów w łódzkim środowisku muzycznym, 

Mateusz Bensman z niewiadomych przyczyn nie znalazł się w składzie utwo-

rzonej na początku 1915 roku Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej (dalej: ŁOS), 

założonej z myślą o bezrobotnych twórcach, która szybko skupiła większość 

łódzkich muzyków, także tych posiadających inne źródła utrzymania. Z cza-

sem orkiestra ta dała początek Filharmonii Łódzkiej43. 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Bensmana na gruncie łódzkim 

było utworzenie I Łódzkiego Kółka Operowego, działającego od lata 1915 

                                                           
39 A. Pellowski w swojej monografii zakwalifikował tenże koncert do koncertów dobroczyn-

nych, GW 15 I 1915, nr 12, s. 3; A. Pellowski, Kultura muzyczna…, s. 319. 

40 Tadeusz Mazurkiewicz (1887–1968) – dyrygent; absolwent konserwatorium w Lipsku  

w klasie prof. A. Nikischa. Uczył gry na fortepianie w Szkole Muzycznej Towarzystwa im.  

F. Chopina. W sezonie 1915/1916 był dyrektorem założonej wówczas Łódzkiej Orkiestry Sym-

fonicznej będącej zaczątkiem Filharmonii Łódzkiej. Od 1916 roku pracował w Teatrze Wie l-

kim w Warszawie. W latach 1923–1931 pełnił funkcję dyrektora opery warszawskiej. Poseł na 

Sejm z ramienia BBWR w latach 1928–1930. Od 1929 roku członek Wielkiej Loży Narodowej 

Polski, Dyrygenci polscy…, s. 181–182; J. Waldorff, Diabły i anioły, Kraków 1994, s. 48;  

L. Hass, Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821–1939. Słownik biograficzny, Warsza-

wa 1999, s. 310. 

41 Gottlieb Teszner (Teschner) (ur. 1875) – wiolonczelista, pedagog w Szkole Muzycznej To-

warzystwa im. Chopina, właściciel składu hurtowego przy ul. Piotrkowskiej; A. Pellowski, Kul-

tura muzyczna…, s. 305. 

42 GW 15 I 1915, nr 12, s. 3. 

43 Łódzka Orkiestra Symfoniczna (dalej: ŁOS) – pierwszy koncert orkiestry miał miejsce  

w lutym 1915 roku w gmachu Teatru Wielkiego przy ul. Konstantynowskiej (ob. Legionów). 

Inicjatorami jej powstania byli dyrygent Tadeusz Mazurkiewicz i Gottlieb Teschner. Orkiestrę 

tworzyli zarówno profesjonalni muzycy, jak i amatorzy. Początkowo członkowie ŁOS otrzymywa-

li przypadające im udziały w zyskach z koncertów, a po pewnym czasie – comiesięczne pensje.  

W kwietniu 1915 roku oficjalny patronat nad ŁOS roztoczył fabrykant K. Scheibler. Członkami 

ŁOS byli m.in. Aleksander Tasman i Paweł Klecki. Z orkiestrą koncertowali też wybitni muzycy 

wizytujący Łódź, np. Egon Petri. APŁ, AmŁ, WS, sygn. 23.578, k. 180, Łódzka Orkiestra Symfo-

niczna; B. Busiakiewicz, Jubileusz Łódzkiej Filharmonii 1915–1961, „Ruch Muzyczny” 1966, nr 

3, s. 4; L. Cieślak, Kultura muzyczna Łodzi wielonarodowej XIX–XX wieku, [w:] Polacy, Niemcy, 

Żydzi. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Łódź 1996, s. 275; A. Pellowski, Kultura muzycz-

na…, s. 305, M. Karolak, Alfeed Strauch – I dyrektor Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej, [w:] 90 lat 

Filharmonii Łódzkiej, red. K. Juszyńska, Łódź 2006, s. 17. 
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roku44. Wspomniane kółko grupowało tutejszych miłośników opery. Działał 

przy nim 50-osobowy chór i orkiestra. Na czele zarządu organizacji stali 

m.in. znany dermatolog dr Lazar Prybulski45, N. Peterslige, Hermann Plater, 

Adolf Klause, A. Moskowicz i Robert Braeutigam46. Bensman pełnił rolę za-

równo kapelmistrza, dyrygenta, jak i zapewne samodzielnie obsadzał arty-

stów w określonych rolach. Kółko operowe składało się w znacznej części  

z amatorów, co niewątpliwie spowodowane było przez ograniczenia finanso-

we. W przedstawieniach uczestniczyli czasem profesjonalni śpiewacy łódzcy  

i warszawscy, a także muzycy związani z Łódzką Orkiestrą Symfoniczną. 

W sierpniu 1915 roku wspomniane wcześniej siły amatorskie pod kierow-

nictwem Mateusza Bensmana wystawiły operę Trubadur Verdiego. W roli 

cyganki artysta obsadził Lidię Gablerównę, której występ po raz kolejny spo-

tkał się z pozytywnym odbiorem miejscowych krytyków muzycznych. Recen-

zent „Gazety Łódzkiej” zanotował: […] Panna Gablerówna była przedwczoraj 

ozdobą całego wieczoru i ładny jej głoś mezzosopranowy i gra sceniczna przy-

pominał zawodową śpiewaczkę, obytą już ze sceną. Szczególnie ładnie wypadł 

ostatni akt w którym p. Gablerówna odśpiewała „In unser Heimat kehren wir 

wieder” zbierając zasłużone oklaski i wiele, wiele kwiatów […]. Pozytywnie 

oceniano też występ dr. L. Prybulskiego47. 

W związku z dużym zainteresowaniem łódzkiej publiczności kolejne ope-

ry wystawiano raz w tygodniu. Duża ilość pracy sprawiła, że we wrześniu 

1915 roku kółko zaangażowało drugiego dyrygenta, Leona Selmanna, współ-

pracującego też z łódzkim teatrem Scala. Z kółkiem na stałe współpracowali 

też artyści warszawscy: Helena Tracewska, Krystyn Józef Ostrowski, Maria 

Kamińska-Latoszyńska i Henryk Drzewiecki, Kierownikiem muzycznym 

nadal pozostawał M. Bensman48. Warto zaznaczyć, że rozprowadzaniem bile-

tów na wspomniane przedstawienia zajmowała się, uważana powszechnie  

za towarzyskie serce Łodzi, cukiernia Gostomskiego49. 

                                                           
44 Autorki błędnie zakładają, że zostało ono założone w 1916 roku. A. Kuligowska, M. Leyko, 

M. Kowalska, E. Kołducka, Kronika teatru łódzkiego 1888–1988, [w:] Sto lat stałej sceny polskiej 

w Łodzi 1888–1988, red. A. Kuligowska, Łódź 1993, s. 291. 

45 Lazar Prybulski (1879 Kobryń– 1928 Warszawa)– dermatolog, wenerolog, absolwent stu-

diów medycznych w Dorpacie, działacz kulturalny i społeczny, członek licznych żydowskich 

organizacji sportowych i kulturalnych na terenie Łodzi, A. Kempa, M. Szukalak, Żydzi dawnej 

Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych, Tom I, Łódź 2001, s. 127; 

Polski słownik judaistyczny, T. 2, red. Z. Borzymińskiej i R. Żebrowskiego, Warszawa 2003,  

s. 364–365; A. Stawiszyńska, Działalność medyczna, społeczna i artystyczna Lazara Prybulskie-

go, „Kronika miasta Łodzi” 2014, nr 3(67), passim. 

46 A. Pellowski, Kultura muzyczna…, s. 324. 

47 GŁ 7 VIII 1915, nr 203, s. 4. 

48 A. Pellowski, Kultura muzyczna…, s. 324–325. 

49 Cukiernia Gostomskiego (zwana w nawiązaniu do poprzedniego właściciela Aleksandra 

Roszkowskiego „U Roszka”) znajdująca się u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Pasażu Meyera (ob. 
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Bensman był też osobą współodpowiedzialną za wystawienie opery Bize-

ta Carmen w lutym 1916 roku, która, jak donosiła w anonsach miejscowa 

prasa, była tworzona […] Przy współudziale warszawskich sił operowych z p. 

Drzewieckim w roli Don Josuego. W inscenizacji brały też udział L. Gable-

równa i Tracewska oraz wybitniejsze siły miejscowe50. Przedstawienie  

wystawione w gmachu Teatru Wielkiego przy ul. Konstantynowskiej (ob. 

Legionów) okazało się przedsięwzięciem niezbyt pomyślnym zarówno dla 

samego Bensmana, jak i artystów-amatorów obsadzonych przez niego  

w partiach wymagających większych umiejętności scenicznych. Po premie-

rze zewsząd posypały się słowa krytyki. Najwięcej zastrzeżeń wysunięto pod 

adresem obsadzonego w jednej z ról, znanego łódzkiego dermatologa-

wenerologa, a zarazem śpiewaka-amatora, dr. Lazara Prybulskiego51. Przy 

okazji krytyki niedostatków warsztatowych medyka, które w klasycznej 

operze zbyt silnie dały się odczuć, pojawiały się zarzuty pod adresem same-

go kapelmistrza i reżysera w jednej osobie. Ostrzejsze słowa krytyki po in-

scenizacji podały na łamach „Gazety Łódzkiej”:  

[…] Przemawiał również dr. Prybulski, zaznaczając, że pomimo usilnych 

starań nie zdołał zmarłej uratować, ponieważ zbyt silna dawka ŁOS ode-

grała niemałą rolę wprawnego grabarza i ukoiła ostatecznie nieboszczkę do 

snu wiecznego marszem żałobnym na tematy Bizeta. Krąży pogłoska, że 

zmarła zapadła na tzw. morbus bensmani52 uważany w świecie muzycznym 

za nieuleczalny53. 

Niefortunne przedsięwzięcie nie przekreśliło jednak niewątpliwych  

dokonań muzyka ani nie zachwiało poważniej jego reputacją artystyczną  

w mieście. Od listopada 1916 roku M. Bensman kierował sceną operetkową 

w Teatrze Polskim54.  

W listopadzie 1916 roku zorganizowano w Łodzi 25-lecie działalności ar-

tystycznej Bensmana. Uroczystość przygotowywana była z dużym rozma-

                                                                                                                                               

Moniuszki) była popularnym miejscem spotkań łódzkiego środowiska artystycznego. W lokalu 

sprzedawano też bilety na organizowane w mieście imprezy kulturalne. A. Stawiszyńska, Cu-

kiernie jako element życia codziennego łódzkich elit w czasie I wojny światowej, „Vade Nobiscum” 

2013, T. XI, s. 185–186. 

50 GŁ 25 I 1916, nr 24, s. 3. 

51 Warto podkreślić, że dr Prybulski posiadał doświadczenie sceniczne, występując chociażby pod-

czas koncertów organizowanych przez Łódzką Orkiestrę Symfoniczną. Zwykle obserwatorzy łódzkiego 

życia kulturalnego podkreślali jego wrodzony talent i dobrze brzmiący głos. Należy jednak przypusz-

czać, że już wcześniej pojawiały się zarzuty, że śpiewak-amator nie był w stanie udźwignąć klasyczne-

go operowego repertuaru. A Stawiszyńska, Łódzka Orkiestra Symfoniczna czasów Wielkiej Wojny  

w recenzjach Feliksa Halperna, „Folia Litteraria Polonica” 2013, T. XX, s. 67. 

52 Morbus bensmani – łac. choroba Bensmana; nawiązanie do osoby kapelmistrza Mateusza 

Bensmana. 

53 GŁ 25 II 1916, nr 55, s. 3. 

54 A. Pellowski, Kultura muzyczna…, s. 326. 
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chem55. Swoją obecność zapowiedzieli artyści scen warszawskich: Gruszczyń-

ski, Barcewicz, Ryder i Maria Trąpczyńska. Sławni goście mieli wykonywać 

utwory mistrza Bensmana. Koncert odbył się w Sali Koncertowej przy ul. 

Dzielnej 18 (ob. ul. Narutowicza)56. Była to najprawdopodobniej ostatnia 

uroczystość z udziałem kompozytora, jaką zorganizowano w Łodzi57. 

Nie wiadomo dokładnie, kiedy muzyk opuścił Łódź. Kolejne lata życia 

spędził najprawdopodobniej w Warszawie, gdzie prowadził chór Hazomir58. 

Na początku lat dwudziestych stworzył z Z. Zeligfeldem szereg pieśni59.  

W pierwszych latach po zakończeniu wojny z powodzeniem koncertował też 

w różnych zakątkach Polski60. 

Omawiając życie Mateusza Bensmana, nie sposób nie wspomnieć o jego 

tragicznym końcu. Wiosną 1922 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych61, 

gdzie po raz pierwszy miał zaprezentować się tamtejszej publiczności.  

W podróży tej muzyk pokładał zapewne duże nadzieje. Z relacji znanego 

amerykańskiego pisarza pochodzenia żydowskiego, Konrada Bercovivi 

(1882–1961), można wywnioskować, że Bensman nie do końca rozumiał ame-

rykańskie realia i fakt, że nie był za oceanem tak znany i ceniony, jak na 

Starym Kontynencie:  

His "Palestine", a symphony with ballet, was performed forty times in 

one year. But here the great maestro was neglected, as Wagner had been 

neglected, as Mascagni had been driven to desperation. And he was sitting 

at my table and complaining bitterly. "And what have you done to come into 

contact with conductors?" I asked. "Have you written to them?" "I? I? Why 

should I do anything? They should know I am here. It's to their interest." 

Childlike, he sulked and pouted. "They should know. They should come to 

                                                           
55 O pewnych kłopotach z organizacją imprezy może świadczyć jednak fakt, że jej termin zo-

stał przesunięty o kilka dni, „Godzina Polski” (dalej: GP) 3 XI 1917, nr 302, s. 3. 

56 GP 4 XI 1916, nr 303, s. 5, 8. 

57 Warto też zauważyć, że żaden z miejscowych dzienników nie zamieścił recenzji koncertu, 

co może sugerować, że impreza ostatecznie się nie odbyła. 

58 http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Music/Communal_Organizations_and_Social_Mo-

vements [dostęp: 14.06.2014]. 

59 http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABensman%2C+Mattathias%2C&fq=&dblist=638-

&start=31&qt=next_page [dostęp: 14.06.2014] . 

60 W numerze „Nowin Poniedziałkowych” z 1919 roku wydawanych w Przemyślu znajdujemy 

entuzjastyczną recenzję koncertu kompozytorskiego Bensmana, który: nosił cechy prawdziwie 

oryginalnych produkcji artystycznych. Bensman to indywidualność niezwykła, przełamująca 

dotychczasowe normy w sposób zarówno stanowczy, jak i ujmujący […], „Nowiny Poniedziałko-

we” 6 X 1919, nr 29, s. 4. 

61 M. Bensman zapewne był już w USA wcześniej, o czym może świadczyć fakt odnotowania jego 

przybycia przez urząd na wyspie Ellis Island, gdzie znajdowało się główne centrum obsługujące emi-

grantów, głównie z Europy, w 1920 roku na pokładzie statku Argentina, płynącego z Triestu, 

http://www.ellisisland.org/shipping/FormatTripPass.asp?sship=Argentina&BN=P00027-3 [dostęp: 

13.06.2014] . 
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look for me, no matter where I am. They should come here to look for me.  

I am the maestro. I am the creator; they are only the middlemen between the 

creator and the public." And so the great Bensman was waiting for Gatti 

Casazza, Bodanzky, or Damrosch in that little restaurant where he deep-

ened the grooves I had made with my elbows on the table. And they did not 

come quickly enough […]62. 

Podczas pobytu w USA M. Bensman miał w planach wystawienie m.in. 

opery Palestyna. Na początku wszelkie sprawy organizacyjne układały się 

dość pomyślnie, jednak na kilka dni przed koncertem, zaplanowanym  

w słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku, współorganizatorzy zażądali od 

muzyka sfinansowania całego przedsięwzięcia, pomimo innych wcześniej-

szych ustaleń. W dniu 6 kwietnia 1922 roku Bensman zmarł na nowojorskim 

Bronksie na atak serca, którego dostał najprawdopodobniej na skutek silne-

go stresu wywołanego przez nieuczciwych współorganizatorów koncertu63. 

Śmierć artysty odbiła się głośnym echem, zwłaszcza w środowisku ame-

rykańskich Żydów. Wielbiciele talentu muzyka uczcili jego pamięć, organizu-

jąc specjalny komitet Bensman Concert Asociation. W jego składzie znaleźli 

się znani działacze i dziennikarze żydowscy: William Edkin („The Day”), 

Leon Gottlieb („The Forward”) i Michael Aronson („The Jewish Daily News”). 

Zorganizowali koncert wspomnieniowy ku czci Bensmana, w którym udział 

wzięli kantor Rosenblatt, Herschmann, a także Synagogual Choral Allichen. 

Okolicznościową mowę wygłosił m.in. Henry Lefkowitz64. W latach później-

szych działała też kolejna organizacja upamiętniająca muzyka, tj. Matteo 

Bensman Memorial Foundation65. 

Brak źródeł czy też szerszych opracowań uniemożliwia dokładniejsze 

omówienie życia i działalności Mateusza Bensmana. Wobec opisanego powy-

żej „epizodu amerykańskiego” w biografii artysty można domniemywać, że 

był osobą o znacznych aspiracjach i podczas pobytu w Łodzi zapewne nie 

mógł zrealizować wszystkich swoich zamierzeń. Na podstawie zgromadzo-

nych informacji trudno ocenić, na ile satysfakcjonowała go możliwość pracy  

w Łodzi, chociażby ze względu na fakt, że nie dane mu było angażować się 

tutaj w tworzenie czy propagowanie tak bliskiej mu muzyki żydowskiej. 

Większość przedsięwzięć na gruncie łódzkim związana była głównie z muzy-

ką klasyczną. Podobnie trudno określić, czy artysta posiadający znaczne 

aspiracje mógł czuć się usatysfakcjonowany, współpracując na gruncie arty-

stycznym głównie z amatorami, gdyż w Łodzi niewiele osób mogło poszczycić 

się gruntowanym wykształceniem muzycznym (w mieście nie było konserwa-

torium muzycznego). Te pytania niewątpliwie pozostają bez odpowiedzi. 

                                                           
62 K. Bercovici, Around the Word in New York, New York 1924, s. 82. 

63 „Canadian Jewish Review” 9 IV 1922, s. 5. 

64 NYT 9 IV 1922, s. 4. 

65 „The Journal News” 8 V 1926, s. 9. 
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Podobnie niewiele wiemy o jego usposobieniu. Omawiając postać muzyka, 

warto jednak podkreślić, że Mateusz Bensman obdarzony był zapewne po-

czuciem humoru, o czym może świadczyć popularna w swoim czasie następu-

jąca anegdotka: 

Do kompozytora Mateusza Bensmana przyprowadzono kilkuletniego 

skrzypka, uważanego za „cudowne dziecko”. Wysłuchawszy odegranej sonaty, 

Bensman oświadczył rodzicom: 

– Wasz syn gra jak F. Liszt. 

– Ależ Liszt nie był skrzypkiem. 

– Pani syn również nim nie jest…66. 

Abstract 

Matthew Bensman and his artistic activity in Lodz  
at the beginning of the twentieth century 

Discussing the history of the Lodz musical culture in the early twentieth 

century we can not forget about the figure of Matthew, Bensmana. Composer 

and conductor of Jewish origin has undoubtedly affected the improvement of 

the quality of musical life Polish Manchester, where he was one of the initia-

tors of, among others, Wheels Opera is a respected educator. Musician en-

gaged in various kinds of cultural undertakings, remains despite extremely 

interesting biography rich in major artistic achievements, like studing in 

Milan, winning prestigious awards Verdi or trying to issue an opera at Car-

negie Hall in New York, due to a lack of resources or a forgotten figure stud-

ies. Discussing the activities of Matthew Bensmana in Lodz is also worth 

mentioning the popularity he had gained on Polish land, as the creator and 

promoter of Jewish music. 

 

Key words: Mateusz Bensman, music culture of Lodz 

Słowa kluczowe: Mateusz Bensman, kultura muzyczna Łodzi 
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66 http://www.treco.pl/inspiracje/anegdoty-szczegoly/id/6276 [dostęp: 13.06.2014]. 
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Waldemar Jaskulski 
(Lubraniec) 

Cesarska i Królewska Komenda Grupy Legionów 

Polskich (luty–październik 1915 roku). Zarys służby 

Na posiedzeniu 22 listopada 1914 roku obradujący, już bez narodowych 

demokratów1, Naczelny Komitet Narodowy (dalej: NKN) podjął decyzję, aby 

rozpocząć starania o uzyskanie zgody na prowadzenie werbunku oraz dzia-

łalności politycznej na terenie Królestwa Polskiego2. Nad projektem wa-

runków wejścia do Kongresówki debatowała 15–16 grudnia jego Komisja 

Wykonawcza3. Prawdopodobnie wynikiem dyskusji był memoriał wysłany 

15 grudnia do Cesarskiej i Królewskiej Naczelnej Komendy Armii (dalej: 

NKA), w którym zwracano się z prośbą o zgodę na formowanie 4 Pułku 

Piechoty Legionów Polskich w części Królestwa Polskiego okupowanej 

przez Austriaków. Ponadto wojskowe władze czarno-żółtej monarchii zosta-

ły poproszone o udzielenie zezwolenia na formowanie w Sosnowcu nowego 

Batalionu Uzupełniającego, liczącego 1000 legionistów4. Plany te miał rea-

lizować przeniesiony do Sosnowca Departament Wojskowy NKN, który 

rozpocząłby działalność organizacyjną i werbunkową5. Dwa dni później 

podobny memoriał O rozwój Legionów Polskich skierowano m.in. do pre-

miera Karla von Stürgkha, ministra spraw zagranicznych Leopolda Ber-

chtolda, ministra wojny Alexandra von Krobatina oraz ministra Obrony 

Krajowej Friedricha von Georgiego6. 

                                                           
1 A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1983, s. 267. 

2 W.L. Jaworski, Diariusz 1914–1918, Warszawa 1997, s. 15–18; M. Sokolnicki, Rok czterna-

sty, Londyn 1961, s. 289–290. 

3 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APK), Naczelny Komitet Narodowy (dalej: 

NKN), 3, s. 3; W.L. Jaworski, op. cit., s. 19. 

4 Stacjonujący w Bystrzycy Batalion Uzupełniający na skutek wysłania swoich trzech kom-

panii do 2 i 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich został rozformowany. 

5 Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914–1917, Kraków 1917, s. 57–59. 

6 Ibidem, s. 60–61. Na początku trzeciej dekady XII 1914 r. sekretarz generalny NKN Michał 

Sokolnicki przedłożył prezesowi NKN Jaworskiemu swoje wnioski, co do organizacji NKN w Króle-

stwie Polskim; APK, NKN, 11, Pismo do Jaśnie Wielmożnego Pana Prezesa z 22 XII 1914 r.  
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Prośbom tym zadość uczynił marszałek polny arcyksiążę Fryderyk, który 

22 grudnia wydał rozkaz o przeniesieniu z dniem 1 stycznia 1915 roku wer-

bunku na obszar Królestwa Polskiego. Nadzór nad formowaniem Batalionu 

Uzupełniającego dla 2 i 3 Pułków Piechoty Legionów Polskich otrzymał szef 

Departamentu Wojskowego NKN oficer Legionów Władysław Sikorski7. Pra-

wo werbunku posiadali upoważnieni przez niego emisariusze, których nazwi-

ska należało podać odnośnej komendzie etapów armii8. Nad treścią tego roz-

kazu arcyksięcia NKN debatował na posiedzeniach w drugiej połowie trzeciej 

dekady grudnia 1914 roku9. 

Już w swoim rozkazie z 20 grudnia 1914 roku Władysław Sikorski 

wspominał o przeniesieniu Departamentu Wojskowego NKN oraz wszystkich 

urzędów z Bolesławia i Sławkowa na obszar Królestwa Polskiego10. Po wielu 

zabiegach fakt ten, pod nadzorem por. Adama Lisiewicza11, nastąpił 21 lute-

go 1915 roku. Wówczas w Piotrkowie zostały umieszczone: Departament 

Wojskowy NKN, Biuro Prasowe, Poczta Polowa oraz Korpus Automobilowy. 

Natomiast w Noworadomsku zakwaterowano Batalion Uzupełniający, kawa-

lerię, treny, Intendenturę oraz Biuro Poborowo-Ewidencyjne, Biuro Tech-

niczne oraz Biuro Werbunkowe12. W Kamieńsku mieścił się Szpital Rezer-

wowy Legionów Polskich. 

Jednak niedługo dane było Sikorskiemu cieszyć się względną samodziel-

nością, gdyż 14 lutego ukazał się rozkaz, którym do Noworadomska została 

przeniesiona Cesarska i Królewska Komenda Grupy Legionów Polskich13. 

                                                           
7 J. Rzepecki, O Władysławie Sikorskim w Legionach, cz. I, „Wojskowy Przegląd Historycz-

ny” 1965, nr 4, s. 279 i n.; W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, 

Wrocław – Warszawa – Kraków 1981, s. 58 i n. 

8 Dokumenty Naczelnego…, s. 62–63, 64. 

9 W.L. Jaworski, op. cit., s. 24–25. 

10 Było to związane z polityczną ofensywą konserwatywnego Stronnictwa Prawicy Narodo-

wej, które popierało werbunek w Królestwie Polskim; vide: A. Pankowicz, Działalność ugrupo-

wań prawicowych w Galicji 1914–1918, [w:] W 70-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 

1918–1988. Materiały z sesji naukowej organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Ja-

giellońskiego, 27–28 X 1988, red. M. Pułaski, Kraków 1991, s. 151. 

11 W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. III, War-

szawa 2006, s. 41. Tu podano, że 5 maja 1915 roku otrzymał awans do stopnia chorążego. 

12 APK, NKN, 218, NKN DW Rozkaz z 20 II 1915 r. O przeniesieniu do Królestwa Polskiego 

ppłk Sikorski napisał tego dnia w liście do prezesa W.L. Jaworskiego; vide: Listy Władysława 

Sikorskiego do Władysława L. Jaworskiego i prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego 

(1914–1919), oprac. Z. Koziński, Z. Pietrzyk, Kraków 1987, s. 72, dok. nr 13, List do Prezydium 

NKN w Wiedniu, Sławków, 20 lutego 1915.  

13 Właściwie Cesarska i Królewska Komenda Grupy dla Polskich Legionów – K. u K. Gruppen-

komando f. d. P. L. OBERST W. GRZESICKI. Prostokątną pieczątką, umieszczaną w lewym górnym 

rogu dokumentów i owalną pieczęcią z tym samym napisem, posługiwał się jej pierwszy komendant 

płk Wiktor Grzesicki; vide: M. Bielski, Generał brygady dr Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883–1944). 

Żołnierz, lekarz, komendant Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Toruń 2012, s. 109; W. Kozłowski, 
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Dwa dni później marszałek polny arcyksiążę Fryderyk wyznaczył na stano-

wisko jej komendanta oficera sprężystego o niekwestionowanej lojalności. Był 

nim płk Wiktor Grzesicki, który wkrótce przybył do Piotrkowa. 

Nieco wcześniej, bo rozkazem z 11 lutego, NKA pod względem taktycz-

nym i dyscyplinarnym podporządkowała go Komendzie Etapów 6 Armii, zaś 

w kwestiach dotyczących Legionów Polskich Oddziałowi Informacyjnemu 

NKA14. Po przełomie gorlickim Komenda Etapów 6 Armii odeszła na wschód. 

Obszar jej podległy podporządkowano powołanemu 17 maja przez NKA Gu-

bernatorowi Wojskowemu w Piotrkowie. Od czerwca terytorialnym przełożo-

nym płk. Grzesickiego został gen. mjr Karol Lustig. Pod koniec sierpnia 1915 

roku gubernatorstwo to zostało rozformowane, a jego agendy przejęło Cesar-

skie i Królewskie Gubernatorstwo Wojskowe w Kielcach z gen. mjr. Erichem 

von Dillerem na czele15. Natomiast na początku października jego siedzibę 

przeniesiono do Lublina. 

Płk. Grzesickiemu powierzono kontrolę nad wszystkimi sprawami doty-

czącymi Legionów Polskich w Królestwie Polskim. Podporządkowano mu 

Batalion Uzupełniający oraz wszystkich oficerów i żołnierzy Legionów Pol-

skich przebywających na obszarze Kongresówki. Pod jego nadzorem znalazł 

się również Departament Wojskowy, który, jak głosił statut, był jedyną re-

prezentacją NKN w Królestwie Polskim16. 

W czerwcu komendant Legionów Polskich poinformował Departament 

Wojskowy o planowanej reorganizacji werbunku. Natomiast 10 lipca płk 

Grzesicki wydał konkretne wytyczne (załącznik 1). W pierwszej dekadzie 

października 1915 roku KGLP wyznaczyła oficerów werbunkowych oraz 

przydzieliła im do pomocy legionistów17. Miesiąc później NKA zatwierdziła 

ich na zajmowanych stanowiskach (tabela 1). 

 

 

 

                                                                                                                                               

Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993, s. 128. Autor podał, że 

Komendę Grupy Legionów Polskich sformowano 22 marca 1915 roku. W dokumentach stosowano 

także nazwę C. i K. Komenda Polskich Legionów; vide choćby: Archiwum Państwowe w Piotrkowie 

Trybunalskim, http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3-

57&Itemid=48 [dostęp: 30.05.2015]. Tu zamieszczono m.in. kopię rozkazu nr 143 C. i K. Komendy 

Grupy Polskich Legionów z 26 września 1915 roku. 

14 J. Gaul, Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu nie-

podległościowego w Królestwie Polskim 1914–1918, Warszawa 2006, s. 106 i n. 

15 APK, NKN, 438, Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 116 z 30 VIII 1915 r. Tu 

powołano się na rozkaz Gubernatorstwa Kieleckiego Nr 617 z 30 VIII 1915 r. 

16 J. Mleczak, Akcja werbunkowa Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji i Królestwie 

Polskim w latach 1914–1916, Przemyśl 1988, s. 14. 

17 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Dodatek do Rozkazu Nr 154  

z 7 X 1915 r. W rozkazie tym nazwiska oficerów werbunkowych poprzedzono rangami. 
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Tabela 1. Komisarze werbunkowi mianowani przez NKN 6 listopada 1915 roku 

Lp. Stopień, imię i nazwisko 
Komisarz werbunkowy  

na okręg 

1. por. Tadeusz Bobrowski Piotrków 

2. ppor. Leon Suszkowski-Protasiewicz Jędrzejów 

3. ppor. Juliusz Ulrych Kielce 

4. ppor. Zygmunt Klemensiewicz Radom 

5. ppor. Jan Dąbski Lublin 

6. chor. Rudolf Burda Olkusz 

7. chor. Kazimierz Gromczakiewicz Noworadomsk 

8. chor. Leopold Toruń Miechów 

9. chor. Mieczysław Kałużyński Włoszczowa 

10. chor. Mieczysław Starzyński Pińczów 

11. chor. Jan Stettner Końskie 

12. chor. Mieczysław Starszewski Opoczno 

13. chor. Mieczysław Dziekanowski Busk 

14. chor. Mieczysław Skrudlik Sandomierz 

15. chor. Józef Wojtyga Opatów 

16. chor. Władysław Włoskowicz Iłża 

17. chor. Maciej Łaszczyński Kozienice 

18. chor. Stefan Lelek Janów 

19. chor. Edward Madurowicz Biłgoraj 

20. chor. Karol Makuch Zamość 

21. chor. Jan Wadoń Krasnystaw 

22. chor. Józef Piotrkowski Lubartów 

23. chor. Stefan Boguszewski Dąbrowa Górnicza 

Źródło: APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 182  

z 7 XI 1915 r. Tu powołano się na rozkaz KLP nr 165 z 1 XI 1915 r. oraz pismo NKA  

K. Nr 15788 z 6 X 1915 r.; K. Stepan, Prawie jak słownik. Wiktor Krzysztof Cygan, Ofice-

rowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, [wyd.] Barwa i Broń; tom  

I: A–F, Warszawa 2005, s. 304+fot.; tom II: G–K, Warszawa 2006, s. 360+fot., „Mars. 

Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały” 2006, t. 20, s. 205. 

Antypolską działalność płk. Grzesickiego szybko dostrzegł ppłk Sikor-

ski. W liście do prezesa NKN Władysława Leopolda Jaworskiego szef  

Departamentu Wojskowego nie bez kozery napisał, że z dotychczas pozy-

skanych informacji wie18, iż płk Grzesicki ma […] być upełnomocnionym 

zastępcą Naczelnej Komendy Armii we wszystkich sprawach legionowych, 

jakie na terenie Królestwa Polskiego zachodzić mogą. – Jak słusznie zauwa-

żył – Są to kompetencje bardzo duże, z których wypłynąć może cały szereg 

                                                           
18 Stąd wniosek, że ppłk Sikorski o swoim podporządkowaniu nowemu przełożonemu nie do-

wiedział się ani od prezydium, ani też od Komisji Wykonawczej NKN. Podobnie rzecz się miała, 

gdy w wyniku choroby Piłsudskiego w grudniu 1914 roku, I Brygadę Legionów Polskich podpo-

rządkowano płk. Grzesickiemu. Na ten precedens niebezpieczny dla NKN ppłk Sikorski nie mógł 

przeciwdziałać, gdyż dowiedział się o nim po fakcie; vide: Listy Władysława…, s. 52. 
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przykrości i trudności, tym bardziej, że płk Grzesicki przyjeżdża z instruk-

cjami śledzenia i tępienia naszych rzekomo separatystycznych dążeń19. Pod-

porządkowanie ppłk Sikorskiego płk. Grzesickiemu […] odebrało D.W. 

wszelką możność wpływania na organizację Legionów, […] jedynie w spra-

wach nie mających żadnego związku z charakterem wojskowym Legionów 

podlega D.W. Naczelnemu Komitetowi Narodowemu […]20. Michał Sokol-

nicki, wówczas pełniący funkcję sekretarza generalnego NKN, po latach 

stwierdził, że płk Grzesicki był […] pilnującym Departamentu Wojskowe-

go21. Znamienne, że ostatnią komórką wymienioną w rozdzielniku doku-

mentów wytworzonych przez KGLP był właśnie departament. 

Ponadto, zgodnie z intencją wojskowych władz austriackich, płk Grzesic-

ki miał kontrolować stacjonującą od lutego nad Nidą I Brygadę Legionów 

Polskich22. Fakt ten przyczynił się wówczas do zacieśniania współpracy po-

między ppłk. Sikorskim a jej komendantem Józefem Piłsudskim23. 

Jak już wspomniano, bacznej uwadze miejscowych władz austriackich 

podlegała działalność propagandowa Biura Prasowego Departamentu Woj-

skowego NKN, kierowanego przez dr. Stanisława Kota. Kontroli podlegały 

wydawane przez komitet „Wiadomości Polskie”. Z ramienia płk. Grzesickiego 

ich cenzorem był komendant powiatu piotrkowskiego płk August von Tur-

nau. Na podstawie rozkazu Komendy Etapów 6 Armii od końca czerwca 1915 

roku płk Grzesicki odpowiadał za kwestie związane z cenzurą zamiejscowych 

telegramów24. 

Na początku kwietnia płk Grzesicki wyjechał do Kołomyi, gdzie pod 

nieobecność chorego marsz. polnego por. Karola Durskiego objął Komendę 

Legionów Polskich25. Na jej czele w połowie kwietnia przybył do Piotrkowa. 

Komendę zdał 14 maja marsz. Durskiemu26. Rozkazem z 6 czerwca doko-

nano podziału kompetencji między marsz. Durskiego a płk. Grzesickiego. 

Wówczas stwierdzono m.in., że Komenda Grupy Legionów Polskich ze 

                                                           
19 Ibidem, s. 72. 

20 J. Mleczak, op. cit., s. 15. 

21 M. Sokolnicki, Rok..., s. 345; ibidem s. 348. 

22 T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934, s. 262 i n. 

23 R. Wapiński, Władysław Sikorski, Warszawa 1978, s. 50 i n.; A. Suleja, Orientacja austro-

polska w latach I wojny światowej (do aktu 5 listopada 1916 roku), Wrocław 1992, s. 119. 

24 J. Gaul, Służby wywiadowczo-informacyjne…, s. 108. O cenzurowaniu publikacji wydawa-

nych przez Biuro Prasowe DW NKN vide: Dokumenty Naczelnego…, s. 93; N.K.N. Zarys historii 

Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923, s. 342. 

25 APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Polskich Legionów rozkaz Nr 111 z 2 IV 1915 r.; Doku-

menty Naczelnego…, s. 122–123. 

26 A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej Krasickiego Augusta porucznika w sztabie 

Komendy Polskich Legionów 1914–1916, Lwów 1934, s. 215. 
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względu na fakt podporządkowania jej Departamentu Wojskowego NKN 

jest władzą z ramienia NKA27. 

Po wyjściu Komendy Legionów Polskich na front, płk Grzesicki stał się 

niekwestionowanym komendantem piotrkowskiego garnizonu. Dał temu 

wyraz w rozkazie wydanym na początku sierpnia. Nakazał wówczas, iż le-

gioniści mogą chodzić po mieście od godz. 6.30 do 8.00 po południu i co naj-

wyżej w trzyosobowych grupach. W przypadku pilnego wyjścia, legionista 

winien posiadać przepustkę wydaną przez komendanta lub oficera placu28. 

Wydaje się, że czarę goryczy przelało rozporządzenie NKA K. Nr 12.241  

z 1 sierpnia, nakazujące wszystkim formacjom ochotniczym nosić […] jako 

dystynkcye rozety a nie gwiazdki [podkr. w dok. – przyp. W.J.]29. Najwyraź-

niej na niewiele się to zdało, skoro wkrótce piotrkowski gubernator gen. Lu-

stig stwierdził, że oficerskie gwiazdki są noszone przez podoficerów, jak  

i legionistów. Płk Grzesicki otrzymał rozkaz usunięcia tego nadużycia30. 

Nic więc dziwnego, że płk Grzesicki nie cieszył się dobrą opinią wśród le-

gunów. W pierwszej połowie lipca w Piotrkowie bawił, służący w 1 Brygadzie 

Legionów Polskich, mjr Michał Żymirski. Stosunki, które zastał, tak opisał 

prezesowi Jaworskiemu: Jest tam walka między komendą, Departamentem 

Wojskowym i Grzesickim. Tego ostatniego i mającego na niego wpływ Ryl-

skiego31 uważa za najszkodliwszych. Rylski mści się na Sosnkowskim32. Ży-

mirski uważa za jądro wojska polskiego tylko I Brygadę33. Równie krytycznie 

stosunki panujące w Komendzie Grupy ocenił kpt. C. i K. Szt. Gen. Włodzi-

mierz Zagórski. W wyniku przeprowadzonej w sierpniu inspekcji stwierdził 

brak kompetencji referentów oraz zarzucił im nielojalność wobec C. i K. Ko-

mendy Legionów Polskich34. 

Coraz większe zawężanie pola działania Departamentowi Wojskowemu 

irytowało jego energicznego szefa ppłk. Sikorskiego. W liście z 11 sierpnia 

1915 roku skierowanym do swojego politycznego zwierzchnika prezesa Ja-

worskiego napisał, że płk Grzesicki […] toczy […] Legiony Polskie […] na 

                                                           
27 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Legiony Polskie i Dowództwo Polskiego 

Korpusu Posiłkowego (dalej: LPiDPKP), I. 120.1.71, C. i K. Komenda Polskich Leg. Op. Nr 273  

z 6 VI 1915 r. 

28 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 88 z 2 VIII 1915 r. 

29 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 90 z 4 VIII 1915 r. 

30 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 111 z 25 VIII 1915 r. 

31 Oficer Legionów VIII rangi Witold Rylski został oddelegowany do Komendy Grupy Legio-

nów Polskich w celu formowania 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich. 

32 Ppłk Kazimierz Sosnkowski zajmował wówczas stanowisko szefa sztabu 1 Brygady Legio-

nów Polskich; vide: L. Wyszczelski, Generał Kazimierz Sosnkowski, Warszawa 2010, s. 40 i n. 

33 W.L. Jaworski, op. cit., s. 47. Zapis z 13 VII 1915 r. 

34 J. Gaul, Z działalności kapitana Włodzimierza Zagórskiego w latach 1914–1918, „Przegląd 

Historyczny” 1997, t. 88, z. 1, s. 139. 
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wzór raka35. Niemniej jednak, tydzień później, w uroczyście obchodzony 

dzień 85 urodzin cesarza Franciszka Józefa, szef departamentu zasiadł przy 

jednym stole z komendantem grupy36.  

Przeciwko pułkownikowi Cesarskiej i Królewskiej Armii zarzuty kierował 

także komendant 1 Brygady Legionów Polskich bryg. Józef Piłsudski. Ko-

mendant nie bez podstaw oskarżał go o szpiegostwo polskiego społeczeństwa 

na rzecz Austrii. Potwierdzeniem tego faktu jest m.in. meldunek płk. Grze-

sickiego z 22 marca 1915 roku, skierowany do szefa wywiadu NKA płk. 

Oskara Hranilovića, dotyczący sytuacji panującej w legionowych etapach37. 

W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, która powodo-

wała zadrażnienia między wojskowymi władzami austriackimi a służącymi  

w 1 Brygadzie Legionów Polskich. Były nią stopnie wojskowe. Cesarska  

i Królewska Komenda Grupy Legionów Polskich oczywiście nie uznawała 

awansów nadanych przez Komendanta. Dla niej oficerowie z brygady Piłsud-

skiego służyli w rangach, a nie w stopniach, do których w jej mniemaniu 

mieli prawo tylko oficerowie Cesarskiej i Królewskiej Armii. Znakomitym 

przykładem jest Wacław Biernacki mianowany rozkazem Komendanta  

9 października 1914 roku do stopnia porucznika38. Natomiast na stanowisku 

Komendanta Placu w Gorzkowicach służył jako oficer Legionów X rangi39. 

Jednym z zadań, jakie otrzymał płk Grzesicki było sformowanie 3 Bryga-

dy Legionów Polskich. Przyznać trzeba, że ten służący wcześniej w Biurze 

Ewidencyjnym Sztabu Generalnego Austriak spełnił swoją rolę wyśmieni-

cie40. Jego wysiłki doprowadziły legiony do szczytowych stanów. 

Przełożeni wysoko ocenili jego służbę na tym stanowisku. W nagrodę, 

rozkazem nr 7272 z 1 września 1915 roku, NKA powierzyła mu komendę  

3 Brygady Legionów Polskich41. Obowiązki swojemu następcy płk. Zygmun-

towi Zielińskiemu przekazał 5 września, po czym odszedł na front42. Warto 

                                                           
35 Listy Władysława…, s. 107. 

36 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 97 z 11 VIII 1915 r. 

37 M. Wrzosek, Dokumenty dotyczące politycznych zmagań Józefa Piłsudskiego i sprawy pol-

skiej podczas pierwszej wojny światowej (sierpień 1914–styczeń 1916), cz. I, „Studia Podlaskie” 

2000, t. I, s. 285. 

38 CAW, I Brygada Legionów Polskich, I. 120.24.227, Rozkaz z 9 X 1914 r. 

39 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 131 z 14 IX 1915 r.; 

W.K. Cygan, Oficerowie Legionów…, s. 78. W biogramie Biernackiego-Kostka fakt ten pominięto. 

40 Płk Grzesicki nie był wówczas jedynym oficerem w Legionach Polskich, który przeszedł 

przez służbę w wywiadzie austriackim; vide: J. Gaul, Legiony Polskie w orbicie zainteresowań 

służb wywiadowczych (1914–1916), „Kwartalnik Historyczny” 1994, t. 2, s. 32. 

41 APK, NKN, 438, Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 119 z 2 IX 1915 r. Wówczas 

nadesłano telegram. Adekwatny rozkaz marsz. polny por. Durski wydał 8 IX 1915 r.; vide: APK, 

NKN, 438, Komenda Grupy Polskich Legionów Dodatek do Rozkazu Nr 136 z 19 IX 1915 r. 

42 APK, NKN, 438, Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 122 z 5 IX 1915 r. – jest 

to pierwszy rozkaz podpisany przez płk. Zielińskiego; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny w pierw-
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dodać, że w brygadzie tej w maju 1916 roku dosłużył się stopnia generała 

majora43. Co więcej, jako jedyny spośród komendantów trzech brygad legio-

nowych służył w tak wysokim stopniu44. W połowie lipca jego następcą został 

wyznaczony płk C. i K. Szt. Gen. Stanisław Szeptycki45.  

Dla odmiany, płk Zygmunt Zieliński jako jeden z nielicznych wówczas 

wyższych oficerów austriackich cieszył się uznaniem wśród legionistów46. 

Ten liniowy oficer47 sceptycznie zapatrywał się na objęcie stanowiska  

w Piotrkowie, które uważał za degradację w porównaniu ze służbą na froncie. 

Lecz gdy 30 sierpnia Jaworski oświadczył mu, że […] jest to najważniejsze 

stanowisko […], wówczas przestał się sprzeciwiać48. Niecały rok później  

Jaworski, analizując stosunki panujące w Legionach Polskich, nazwał go 

prostolinijnym49. 

                                                                                                                                               

szej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990, s. 148. Autor podał, że płk Zieliński stanowi-

sko to zajmował od 15 VIII 1915 r.; W. Milewska, J.T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 

1914–1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998, s. 120, 134. Tu podano, że od 25 

VIII 1915 r.; także: J. Herzog. Żołnierz Niepodległości. Wspomnienia i dokumenty, wstęp i oprac. 

P. Wywiał, Kraków 2010, s. 19. Ponadto w biogramach gen. Zielińskiego dość często pomija się 

służbę na tym stanowisku: vide choćby: P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska 

Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 368. Autor podał, że 13 kwietnia 1915 roku został 

dowódcą III Brygady Legionów Polskich; także: A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 

1918–1926, Warszawa 2012, s. 779; M. Bielski, Generałowie Odrodzonej Rzeczypospolitej, Toruń 

1995, s. 47. Tu podano, że od 1 sierpnia 1915 roku był zastępcą komendanta 2 Brygady Legio-

nów Polskich, a 24 grudnia 1916 roku powierzono mu dowództwo 3 Brygady Legionów Polskich. 

43 APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Legionów Polskich Rozkaz Nr 213 z 15 V 1916 r. Tu po-

dano, że awans ten otrzymał z dniem 1 maja 1916 roku.  

44 W dniu 1 VI 1916 r. Brygadami Legionów Polskich komenderowali brygadierzy: I – Józef 

Piłsudski, II – Ferdynand Küttner; CAW, LPiDPKP, I. 120.1.289, Spis oficerów Legionów Pol-

skich. Stan w dniu 15. Czerwca 1916. roku. 

45 P. Mikietyński, Generał Stanisław hrabia Szeptycki. Między Habsburgami a Rzecząpospo-

litą (okres 1867–1918), Kraków 1999, s. 124. Tu podano, że płk Grzesicki komendę grupy spra-

wował w okresie 16 luty–25 sierpień 1915 roku, zaś brygady od 8 maja 1915 roku do 16 maja 

1916 roku. 

46 W jednym z listów J. Piłsudski nazwał go kolegą. 

47 Kais. Königl. militär – schematismus für 1879, Wien 1878, s. 231, 232, 227; Schematismus 

für das kaiserliche und königliche heer und für die kaiserliche und königliche kriegs – marine 

für 1891, Wien 1891, s. 217, 344; Schematismus für das kaiserliche und königliche heer und für 

die kaiserliche und königliche kriegs – marine für 1893, Wien 1893, s. 185, 212, 358; Schematis-

mus für das kaiserliche und königliche heer und für die kaiserliche und königliche kriegs – ma-

rine für 1898, Wien 1897, s. 199, 221, 406; Schematismus für das kaiserliche und königliche heer 

und für die kaiserliche und königliche kriegsmarine für 1908, Wien 1907, s. 222, 234, 456, 1048; 

W.K. Cygan, Oficerowie Legionów…, t. II, Warszawa 2006, s. 75–76; ibidem, t. V, Warszawa 

2007, s. 206–207. 

48 W.J. Jaworski, op. cit., s. 54–55. Zapis z 1 września 1915 roku. 

49 Ibidem, s. 101. Zapis z 15 V 1916 r. 
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Z dniem objęcia komendy przez płk. Zielińskiego dokonano podziału 

kompetencji między komendę 3 Brygady Legionów Polskich a Komendę Gru-

py Legionów Polskich. Płk. Grzesickiemu podporządkowano 6 Pułk Piechoty 

Legionów Polskich, Oddział Konny, Oddział Karabinów Maszynowych oraz 

jedną baterię. Natomiast płk. Zielińskiemu podlegały Bataliony Uzupełniają-

ce Nr I, II, III, Kadra Artylerii I i II, Szpital Rezerwowy, Dom Rekonwale-

scentów (Ozdrowieńców)50 oraz Departament Wojskowy NKN pod względem 

werbunku, ewidencji, prasy i działalności politycznej. Komendanci tych pod-

oddziałów mieli 5 września o godz. 10.00 zameldować się w komendzie grupy 

w celu przedstawienia się nowemu komendantowi51. Ponadto na odprawy, 

odbywające się codziennie o godz. 6.00 po południu, mieli stawiać się kierow-

nicy Biura Poborowego, Centralnych Magazynów Umundurowania, komen-

dant Stacji Kamieńsk oraz Oficer Placu w Piotrkowie.  

Na początku drugiej dekady (11) września 1915 roku płk Zieliński doko-

nał reorganizacji Komendy Grupy. Utworzono wówczas sztab Komendy Gru-

py Legionów Polskich. Jego szefem został kpt. Jan Jakubowski52. Ponadto do 

sztabu przydzielono kpt. Schneidera, ppor. Gustawa Holoubka oraz podofice-

ra rachunkowego Karola Tićaka. Do dyspozycji komendanta grupy został 

oddany również ozdrowieniec kpt. Stanisław Krzaczyński oraz oficer wer-

bunkowy w Piotrkowie por. Tadeusz Boczarski53. 

W jego skład weszły następujące komórki:  

– Kancelaria Rachunkowa: aspirant oficerski dr Jerzy Droś, sierż. ra-

chunkowy Władysław Wąsowicz, ordynans Lech Borkowski, 

– Kancelaria Komendy Grupy: sierż. Stanisław Krawczyk (ekspedycja), 

sekc. Silholm Hauner – pisarz w języku niemieckim, st. żołnierz Alfred Wę-

grzynowicz – pisarz w języku polskim oraz ordynansi kancelaryjni: sekcyjny 

Jan Żbik, szer. Ludwik Korbel, szer. Wawrzyniec Rzepka, szer. Kajetan 

Szczepański, 

– sierżant rachunkowy i sierżant sztabowy: sierż. Szymon Miodoński, 

podoficer sztabowy sierż. Jan Sapiórkowski, 

– szewc plut. Andrzej Pałka,  

– krawiec plut. Władysław Klepalski, 

– kucharze: sek. Władysław Kijowski – kuchnia oficerska garnizonu, leg. 

Józef Papuga – kuchnia oficerska II Batalionu, leg. Antoni Wartalski – 

kuchnia żołnierska I Batalionu, 

– ordynansi oficerscy: Antoni Lisiewicz, Franciszek Lirowicz – koniowod-

ny, Ludwik Pręcik, Andrzej Kot, Józef Ziemian, Józef Olender – do menaży 

                                                           
50 W okresie (czerwiec–listopad 1915) jego komendantem był oficer Legionów VIII rangi Ro-

man Albinowski. 

51 APK, NKN, 438, Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 120 z 3 IX 1915 r. 

52 Od końca 1916 roku nosił nazwisko Skorobohaty-Jakubowski. 

53 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Dodatek do Rozkazu Nr 136  

z 19 IX 1915 r. Tu powołano się na pismo KLP z 8 IX 1915 r. 
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oficerskiej, Józef Majer54. Adiutantem został por. Zygmunt Pomazański55. 

Oficera Legionów X rangi Bronisława Głowińskiego, zajmującego stanowisko 

Oficera Placu w Piotrkowie, 11 września 1915 roku, zastąpił oficer X rangi 

Zygmunt Bobrowski56. 

27 październiku 1915 roku KGLP została przeniesiona do Kozienic57. 

Wówczas płk Zielińskiemu podlegało 20 oficerów oraz 467 podoficerów i le-

gionistów. Ponadto wojska te posiadały 59 koni, 13 wozów taborowych oraz  

3 kuchnie polowe58. Warunki tam panujące opisał Józef Herzog: Na jednym 

końcu miasta drewniane baraki dla żołnierzy, a na drugim – murowany, oka-

zały stanisławowski pałac z parkiem. Między koszarami, barakami a pała-

cem – smród i nędza59. 

Jak wyżej wspomniano, jednym z podstawowych zadań Komendy Grupy 

Legionów Polskich było sformowanie trzeciej brygady. Ponadto zamierzano 

zorganizować pododdziały jazdy, artylerii oraz szkoły kształcące oficerów 

oraz podoficerów. 

Komendę nad stacjonującymi w Radomsku pododdziałami 23 lutego objął 

Andrzej Galica60. Wkrótce otrzymały one nazwę Batalionu Zapasowego skła-

dającego się z dwóch kompanii. 1 Kompanią komenderował por. Kordian 

Józef Zamorski, który zastępował komendanta batalionu61. Komendanta 

batalionu zastępował także Władysław Bończa-Uzdowski62. Od kwietnia 

oddziałem kawalerii komenderował por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, 

którego po odejściu do 1 Brygady Legionów Polskich w połowie pierwszej 

dekady maja zastąpił chor. Zygmunt Dobrzański63. Spośród oficerów w bata-

lionie służbę pełnili m.in.: Adam Ajdukiewicz, Tadeusz Wasung, Ludwik de 

Leveaux oraz Mieczysław Królikiewicz.  

Komendantowi batalionu podlegała Szkoła Podoficerska. Od 4 do 11 mar-

ca przeprowadzono w niej egzamin. Na 54 elewów z wynikiem bardzo  

                                                           
54 APK, NKN, 438, Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 127 z 10 IX 1915 r. 

55 APK, NKN, 438, Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 120 z 3 IX 1915 r. 

56 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 128 z 11 IX 1915 r. 

57 W.I. Gutowski, Kozienice. Grupa Legionów Polskich pułkownika Zielińskiego, Lwów 1916, 

s. VII i n.; APK, NKN, 218, NKN DW Rozkaz nr 253 z 11 IX 1916 r. Do Dęblina przeniesiono ją 

12 IX 1916 r. 

58 W. Kozłowski, op. cit., s. 131. 

59 J. Herzog, Krzyż Niepodległości. Wspomnienia ze służby w Legionach, Nowy Jork [Wro-

cław] 1994, s. 181. 

60 APK, NKN, 442, Batalion uzupełniający w Noworadomsku Rozkaz nr 137 z 24 II 1915  

r. Rozkaz ten Galica podpisał bez stopnia. 

61 Vide choćby: APK, NKN, 442, Batalion uzupełniający polskich Legionów w Radomsku 

Rozkaz nr 157 z 16 III 1915 r. 

62 APK, NKN, 442, Batalion uzupełniający polskich Legionów w Radomsku Rozkaz nr 198  

z 27 IV 1915 r. 

63 APK, NKN, 442, Rozkaz nr 205 z 4 V 1915 r. 
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dobrym (z odznaczeniem) zdało 6, dobrze (zadowalająco) – 30, dostatecznie – 

7. Powtórnie do egzaminu przystąpiło 10 legionistów64. 

Rozkazem ppłk Sikorskiego z 5 maja 1915 roku Batalion Uzupełniający 

Galicy został podporządkowany Komendzie Grupy Legionów Polskich65. Mia-

ło to związek z zamierzoną reorganizacją oddziałów legionowych. Większość 

oficerów, podoficerów i legionistów została wcielona do 4 Pułku Piechoty Le-

gionów Polskich. Natomiast część została oddelegowana do Departamentu 

Wojskowego NKN. Pod koniec pierwszej dekady czerwca otrzymali nowe 

przydziały (tabela 2). 

Tabela 2. Przydziały oficerów z Departamentu Wojskowego NKN w czerwcu 1915 roku  

Przydział w etat 

Oficer Legionów Polskich 
Legioni-

stów 

Odkomende-

rowanie do Ranga 
Imię  

i nazwisko 

Cesarska i Królewska 

Komenda Legionów 

Polskich 

XII Zygmunt Ostersetzer - 
Oddział  

telegraficzny 

2 Pułk Piechoty XII 
Aleksander  

Rutkowski 
- 

 

 

Departament  

Wojskowy  

NKN 

4 Pułk Piechoty 
VII Władysław Sikorski - 

X Adolf Sternschass - 

Batalion Uzupełniający 

Nr I 
XI Kazimierz Świtalski 1 

Batalion Uzupełniający 

Nr II 
XI Władysław Wąsowicz 1 

Batalion Uzupełniający 

Nr III 

XI 
Marceli  

Szarota1 
1 

XII Maksymilian Bick2 
29 i 7 ko-

biet 
 

 

Oddział  

Wywiadowczy 

XII 
Edward  

Dąbrowski 

Magazyny, które  

zostaną utworzone 

XII Marian Hudec3 

23 
XII 

Zygmunt  

Nowakowski 

Szpital Rezerwowy X 
Maurycy  

Kapellner 
1 

Uwaga: 
1 Jako oficer kancelaryjny. 
2 W Batalionie jako nadkompletowy (poza etatem). 
3 Z dotychczasowych etatów Komendy Placu, Komendy Etapowej i Poczty Polowej. 

Źródło: APK, NKN, 439, Załącznik nr 2, Dodatek do rozkazu Komendy Grupy Nr 34 z 9 

VI 1915 r. 

                                                           
64 APK, NKN, 442, Batalion uzupełniający polskich Legionów w Radomsku Rozkaz nr 154  

z 13 III 1915 r. 

65 APK, NKN, 218, NKN DW Rozkaz L. 1256/DW/15 z 5 V 1915 r. 
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Na podstawie rozkazu KLP z 8 maja przystąpiono do formowania 3 Bry-

gady Legionów Polskich. W jej skład weszły 4 i 6 Pułk Piechoty Legionów 

Polskich, 5 i 6 Szwadron Ułanów oraz 1 i 6 Bateria Artylerii66. Pułki te miały 

w swoim składzie po trzy bataliony, czyli tyle, ile pułki 2 Brygady Legionów 

Polskich (2 i 3). W odróżnieniu od pułków 1 Brygady Legionów Polskich, któ-

re miały po dwa bataliony. 

Rozkazem z 10 maja płk Grzesicki (jako komendant KLP) dokonał przy-

działu oficerów do formującego się 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, któ-

rego komendę powierzył Bolesławowi Roi67. Na stanowiska komendantów 

batalionów zostali wówczas wyznaczeni Andrzej Galica68 i Franciszek Sikor-

ski69. Wśród komendantów kompanii znaleźli się: Edward Scherautz70, Ste-

fan Pasławski, Tadeusz Koźniewski, Stefan Karol Baczyński, Zygmunt Tar-

kowski, Juliusz Zulauf, Stanisław Krzaczyński, Tadeusz Jakubowski oraz 

                                                           
66 CAW, LPiDPKP, I. 120.1.71, C. i K. Komenda Polskich Leg. Rozkaz Nr 226 z 8 V 1915 r.; 

Nie tylko Pierwsza Brygada (1914–1918). Z Legionami na bój, oprac. S.J. Rostworowski, War-

szawa 1993, s. 20; S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 2007, s. 100–101. Rozkaz 

ten sankcjonował istnienie sformowanej w Karpatach 2 Brygady Legionów Polskich w składzie  

2 i 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 2 i 3 Szwadronu Ułanów oraz 2 i 3 Baterii Artylerii. 

67 Na wniosek C. i K. Komendy Legionów Polskich Res. Nr 679 z 10 VII 1915 r. reskryptem 

NKA K. Nr 11000 z (?) VII 1915 r. został zatwierdzony na stanowisku komendanta tego pułku  

w VII randze; vide: APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 78  

z 23 VII 1915 r.; APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Polskich Legionów rozkaz Nr 143 z 6 VIII 

1915 r. Natomiast na stanowisku komendanta pułku w VI randze (ppłk) został zatwierdzony 

pismem NKA K. Nr 15238 z 25 IX 1915 r. i K. Nr 16313 z 111 X 1915 r.; vide: APK, NKN, 439, 

C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 182 z 7 XI 1915 r. Tu powołano się na 

rozkaz KLP nr 165 z 1 XI 1915 r. 

68 Do zatwierdzenia przez NKA na stanowisku komendanta batalionu w VIII randze KLP 

podała go pod koniec pierwszej dekady VIII 1915 r.; vide: APK, NKN, 439, C. i K. Komenda 

Grupy Polskich Legionów Dodatek do Rozkazu Nr 103 z 17 VIII 1915 r. Tu powołano się na 

rozkaz KLP nr 145 z 9 VIII 1915 r. Natomiast pobory przysługujące tej randze NKA przyznała 

Galicy, […] w uznaniu dzielnego i skutecznego zachowania się wobec nieprzyjaciela […] na po-

czątku IX 1915 r.; APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Dodatek do Roz-

kazu Nr 124 z 7 IX 1915 r. Tu powołano się na wniosek KLP res. nr 851 z 18 VIII 1915 r. oraz 

rozporządzenie NKA nr 13.766 z 2 IX 1915 r. 

69 Do zatwierdzenia na tym stanowisku w IX randze Sikorski został podany do NKA 25 VI 

1915 r.; vide: APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Polskich Legionów rozkaz Nr 132 z 25 VI 1915  

r. Pismem AOK Nr 10336 z 2 VII 1915 r. zatwierdzono go na stanowisku komendanta II Bata-

lionu w tym pułku; vide: APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Polskich Legionów rozkaz Nr 136  

z 5 VII 1915 r.; vide też: W.K. Cygan, Oficerowie Legionów…, t. IV, Warszawa 2006, s. 233. 

70 Na stanowisku komendanta batalionu z oznakami IX rangi (por.) został zatwierdzony pi-

smem NKA K. Nr 15238 z 25 IX 1915 r. i K. Nr 16313 z 111 X 1915 r.; vide: APK, NKN, 439,  

C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 182 z 7 XI 1915 r. Tu powołano się na 

rozkaz KLP nr 165 z 1 XI 1915 r. 
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Ferdynand Zarzycki71. Rozkazem tym płk Grzesicki ustalił […] porządek 

rang […] komendantów batalionów w 2 i 3 Brygadach: 1 – Marian Januszaj-

tis, 2 – Bolesław Roja, 3 – Henryk Minkiewicz, 4 – Kazimierz Fabrycy, 5 – 

Napoleon Forsch, 6 – Alfred Launhardt, 7 – Andrzej Galica, 8 – Bolesław 

Zaleski, 9 – Tadeusz Terlecki72. 

Marsz. Durski po objęciu komendy dokonał kolejnych nominacji. Z dniem 

20 maja w oddziałach podległych płk. Grzesickiemu (4 Pułk Piechoty Legio-

nów Polskich oraz Bataliony Uzupełnień Nr I, II, III) na stanowisko komen-

danta plutonu w X randze zostali mianowani Mieczysław Rutkowski i Rudolf 

Udałowicz, zaś na równorzędne stanowisko w XI randze Stefan Jamróg oraz 

z dniem 1 stycznia 1915 roku Władysław Tęcza-Kondycki i Mieczysław Kuli-

kowski. Ponadto dokonał przedziału służby sanitarnej. W pułku Roi leka-

rzem pułkowym w IX randze został dr Emil Bobrowski. Lekarzami batalio-

nowymi w XI randze w I Batalionie – dr Ryszard Zacharski, w II – dr Leon 

Sternberg oraz w III – dr Teofil Kucharski. Stanowiska lekarzy bataliono-

wych w XI randze w batalionach uzupełniających otrzymali: w I dr Jerzy 

Nadolski, II – Marcin Woyczyński i w III – Edward Wertheim. W tej samej 

randze lekarzem Kadry Artylerii został dr Jan Konopnicki, zaś w Szkole 

Podchorążych dr Jan Stopczański73. 

Z dokumentów wytworzonych przez Komendę Grupy wynika, że formo-

wanie 4 Pułku Piechoty postępowało wolno. W trzeciej połowie czerwca  

brakowało koni i wozów, a ich zakup się opóźniał. Brakujące mundury, amu-

nicję, pistolety i szable miały być dostarczone pod koniec czerwca. Do rosyj-

skich karabinów brakujące strzemiączka legioniści sporządzili sami. Pomimo 

tych braków, strzelanie amunicją bojową w Noworadomsku wykonano na 

oceną dobrą74. 

Dodatkowym obciążeniem dla oddziału, odbijającym się ujemnie na wy-

szkoleniu, było pełnienie od 21 maja wart na linii kolejowej od Rozprzy do 

Widzowa. Wobec szybkiego posuwania się na wschód wojsk austriackich już 

18 maja marsz. Durski nakazał Roi obsadzić linię kolejową75. Służbę pełniono 

na trzech odcinkach. Odcinek A rozciągał się od Rozprzy do Gorzędowa, B od 

                                                           
71 Czwarty pp 1806–1966, Londyn 1966, s. 212–220. Tu zamieszczono obsadę pułku z poda-

niem stanowisk i stopni.  

72 APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Polskich Legionów Rozkaz Nr 120 z 10 V 1915 r.;  

A. Lewicki, Zarys historii wojennej 4-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1929, s. 6. 

73 APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Polskich Legionów Rozkaz Nr 126 z 26 V 1915 r. 

74 CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Pismo C. i K. Komendy Polskich Legionów No 797 z 25 VI 

1915 r. Dokument ten w zastępstwie komendanta podpisał B. Roja. 

75 CAW, LPiDPKP, I. 120.1.26, Pismo C. i K. Komendy Legionów Polskich Op. Nr 272 z 18 V 

1915 r.  
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Gorzędowa do Radomska, zaś C od Radomska do stacji Widzów76. W połowie 

trzeciej dekady czerwca pułk został zluzowany przez bataliony uzupełniające.  

Prawie dwa tygodnie przed wyjazdem na front, 2 lipca, pułk miał do po-

brania nowe umundurowanie z magazynów w Radomsku. Niewyekwipowane 

pozostawały Oddział Pionierski i Oddział Telefoniczny. Nadal brakowało 

koni i wozów. W oddziałach karabinów maszynowych panował niedobór koni, 

uprzęży, amunicji, namiotów oraz płacht na wozy. Po złożeniu zapotrzebo-

wania oczekiwano na broń i ekwipunek.  

Zluzowanie pułku ze służby wartowniczej wpłynęło na poprawę wyszko-

lenia. Niemniej jednak na odległość 200 i 300 kroków celnie strzeliło 60% 

stanu osobowego. Pomimo tego, w raporcie do Komendy Legionów Polskich 

płk Grzesicki stwierdził, że stan wyszkolenia pułku daje pewność, że po 

otrzymania wspomnianych uzupełnień, 10 lipca będzie […] w pogotowiu  

wojennem […]77. 

Tabela 3. Stan 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich 25 czerwca 1915 roku 
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Sztab 61 - - - 8 138 - 8 - 31 6 - 1 

I Batalion 413 - - - 20 473 7 5 - 14 6 8 8 

II Batalion 413 - - - 20 481 14 6 2 24 10 16 26 

III Batalion 380 - - - 16 415 7 2 - 16 7 15 5 

Oddział  

Karabinów  

Maszyno-

wych 

- - - 8 5 137 - 2 28 2 - 2 2 

Razem 1267 - - 8 69 1644 28 23 30 87 29 41 42 

Źródło: CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Załącznik do pisma C. i K. Komendy Polskich Le-

gionów No 797 z 25 VI 1915 r. 

                                                           
76 CAW, LPiDPKP, I. 120.1.26, Pismo Komendy 4 Pułku Legionów Polskich L. 74/915 z 21  

V 1915 r. Dokument ten podpisał Roja bez stopnia. 

77 CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Pismo C. i K. Komendy Polskich Legionów L. No 930/15  

z 2 VII 1915 r. 
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Tabela 4. Stan 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich 2 lipca 1915 roku 
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Sztab 63 - - - 6 158 6 8 - 31 6 3 2 

I Batalion 390 - - - 18 450 7 5 - 16 7 8 11 

II Batalion 402 - - - 20 475 17 7 2 27 10 15 28 

III Batalion 384 - - - 14 406 8 3 - 16 8 29 9 

Oddział  

Karabinów 

Maszyno-

wych 

- - - 8 5 147 - 2 28 2 - 4 2 

Razem 1239 - - 8 63 1638 38 25 30 92 31 59 52 

Źródło: CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Załącznik do pisma C. i K. Komendy Polskich Le-

gionów L. No 930/15 z 2 VII 1915 r. 

Niemal w przeddzień wyjazdu oddziału na front miało miejsce wręcze-

nie Roi sztandaru pułkowego. Tego doniosłego aktu dokonano w Łochyńsku 

14 lipca78. 

Już 12 lipca płk Grzesicki przedłożył Komendzie Etapów 6 Armii stany 

oddziałów, które miały odejść pod rozkazy komendanta 4 Armii. Były to Ko-

menda Legionów Polskich i 4 Pułk Piechoty Legionów Polskich z Piotrkowa 

oraz 5 Szwadron Ułanów z Noworadomska. Ich wymarsz wyznaczono na 15  

i 16 lipca. Koleją miały dojechać do Ostrowca, skąd marszem przez Annopol 

dotrzeć na front79. Wytyczne precyzujące załadunek i transport 14 lipca pod-

                                                           
78 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, http://www.piotrkow-

tryb.ap.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id [dostęp: 28. 05.2015]. 

79 CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Pismo K. u. k. 6. Armee – Etappenkommando zu K. Nr 551  

z 12 VII 1915 r.; CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Pismo K. u. K. Gruppenkommando f. d. Poln. Leg. 

oberst v. Grzesicki Res. No 1062/15; CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Pismo K. Und k. Kommando 

Polnischer Legionen E. Nr. 1062 Res.; A. Kozłowska, 4 Pułk Piechoty Legionów w latach 1915–

1939. Ludzie, tradycje i pamiątki, „Mars. Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Mate-

riały” 2011, t. 11, s. 72; vide też: Österreich – Ungarns letzter Krieg 1914–1918, Band II, Wien 

1931, s. 619, 632; M. Klimecki, Legiony Polskie latem 1915 r., „Studia i Materiały do Historii 

Wojskowości” 1990, t. XXXIII, s. 264. 
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pisał z rozkazu komendanta Legionów Polskich mjr Franciszek Kleeberg 

(tabela 5). 

Tabela 5. Stany i plan odjazdu z Piotrkowa i Noworadomska oddziałów na front 15 i 16 

lipca 1915 roku 

Oddział 
Data  

odjazdu 

Godzina 

odjazdu 

O
fi

c
e
r
ó

w
 

Ż
o

łn
ie

r
z
y

 

K
o

n
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W
o

z
ó

w
 

A
u
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W
a

g
o

n
ó

w
 

Komenda Legionów 

Polskich 

15 VII 3.24 22 300 100 31 - 43 

15 VII 6.24 23 200 100 30 4 47 

4 Pułk  

Piechoty 

15 VII 9.24 25 666 95 20 - 48 

16 VII 12.04 25 666 95 20 - 48 

16 VII 3.24 20 660 90 19 - 46 

5 Szwadron 15 VII 3.20 3 90 100 5 - 24 

Źródło: CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Pismo C. i K. Komenda Leg. Pol. op. Nr 298 z 14 

VII 1915 r.; J. Konefał, Legiony Polskie w Lubelskiem 1914–1918, Lublin 1999, s. 43. 

Także pod koniec pierwszej dekady maja Komenda Grupy Legionów Pol-

skich rozpoczęła formowanie trzech batalionów uzupełniających, po jednym 

dla każdej brygady80. Pierwszym komenderowali oficer Legionów VIII rangi 

Tadeusz Wyrwa-Furgalski (15 V–15 VII 1915), oficer Legionów X rangi Kor-

dian Zamorski (15 VII–6 VIII 191581), oficer Legionów IX rangi Michał Toka-

rzewski-Karasiewicz (6 VIII 191582–30 III 1916); drugim – Tadeusz Terlecki 

(11 V–2 XII 191583); trzecim zaś odkomenderowany czasowo oficer Legionów 

VIII rangi Tadeusz Wyrwa-Furgalski (15 VII–6 VIII 191584), oficer Legionów 

X rangi Stanisław Zabielski (6 VIII–IX 191585). 

Do Batalionu Uzupełniającego Nr I (dla 1 Brygady Legionów Polskich) tra-

fili Kordian Zamorski, Władysław Bończa-Uzdowski, Mieczysław Jan Rawicz-

Mysłowski, Czesław Jarnuszkiewicz oraz Wacław Czarnocki-Denhoff. Do bata-

lionów pozostałych brygad przydziały otrzymali: na stanowisko komendanta II 

                                                           
80 Pod koniec 1915 roku sformowano czwarty batalion uzupełniający. 

81 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 91 z 5 VIII 1915 r. 

82 APK, NKN, 438, Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 91 z 5 VIII 1915 r.;  

D. Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy. Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, 

teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego, t. 1, Warszawa 2000, s. 243–245. 

83 W.K. Cygan, Oficerowie Legionów…, t. V, s. 41. 

84 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 91 z 5 VIII 1915 r.; 

W.K. Cygan, Oficerowie Legionów…, t. I, s. 298. Tu pominięto to stanowisko.  

85 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Dodatek do Rozkazu Nr 136  

z 19 IX 1915 r. Tu powołano się na pismo KLP z 8 IX 1915 r. Po oddaniu komendy batalionu por. 

Zabielski odszedł na stanowisko komendanta Punktu Zbornego Rekrutów w Jastkowie pod 

Lublinem. 
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Batalionu Tadeusz Terlecki86, na komendantów kompanii Stanisław Zabielski, 

Maksymilian Marszałek oraz Ignacy Zbroja. Na stanowiska komendantów 

plutonów: Władysław Pełdyak, Gustaw Holoubek, Władysław Petrykiewicz. 

Przydziału do poszczególnych batalionów miała dokonać Komenda Grupy Le-

gionów Polskich. Ponadto w etacie Batalionu Uzupełniającego Nr II znaleźli 

się Jerzy Żuławski, Henryk Lewartowski i Tadeusz Garbusiński. W takim 

samym charakterze do Batalionu Uzupełniającego Nr III przydzieleni zostali 

Stanisław Burzyński oraz Bolesław Pochmarski87. 

Jak już wspomniano, od 23 czerwca ochronę linii kolejowej Rozprza-

Widzów realizowano na trzech odcinkach. Pierwszy odcinek – od Rozprzy do 

Gorzkowic włącznie – powierzono ochronie Batalionowi Uzupełniającemu Nr 

III, drugi – od Gorzkowic do Noworadomska – wyłącznie Batalionowi Uzu-

pełniającemu Nr II. Odpowiedzialnością za ochronę trzeciego odcinka obar-

czono komendanta Batalionu Uzupełniającego Nr I. 

Także w tych oddziałach brakowało uzbrojenia, umundurowania i ekwi-

punku. Uzupełnienia mogły nastąpić dopiero po uprzednim zaopatrzeniu 

oddziałów odchodzących na front. Po usunięciu powyższych braków i zwol-

nieniu ze służby wartowniczej bataliony mogły wysłać w ciągu tygodnia po 

100 żołnierzy na uzupełnienie 4 Pułku Piechoty.  

Tabela 6. Stany Batalionów Uzupełniających Nr I, II i III z 15 czerwca 1915 roku 
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I 422 - - - 19 573 - 3 - 3 2 23 31 

II - - - - 14 292 - 2 - 2 1 2 6 

III - - - - 4 487 4 1 - 8 14 8 3 

Razem 422 - - - 37 1352 4 6 - 13 17 33 40 

Źródło: CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Załącznik do pisma C. i K. Komendy Polskich Le-

gionów No 797 z 25 VI 1915 r. 

                                                           
86 Pismem AOK Nr 10336 z 2 VII 1915 r. został zatwierdzony na stanowisku komendanta 

Batalionu Uzupełniającego Nr II; vide: APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Polskich Legionów 

rozkaz Nr 136 z 5 VII 1915 r. 

87 APK, NKN, 435, C. i K. Komenda Polskich Legionów Rozkaz Nr 120 z 10 V 1915 r.;  

A. Lewicki, op. cit., s. 6. 
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Tabela 7. Stany Batalionów Uzupełniających Nr I, II i III z 2 lipca1915 roku 
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I 444 - - - 19 618 - 3 - 3 - 14 40 

II - - - - 16 289 - 2 - 2 1 22 7 

III - - - - 4 480 4 1 - 8 4 27 3 

Razem 444 - - - 39 1387 4 6 - 13 5 63 50 

Źródło: CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Załącznik do pisma C. i K. Komendy Polskich Le-

gionów L. No 930/15 z 2 VII 1915 r. 

Dla czwartaków wówczas rozpoczęto formowanie 5 Szwadronu Ułanów. 

Komenderowali nim por. Józef Dunin-Borkowski, a od 24 czerwca por. Ju-

liusz Ostoja-Zagórski88. Chroniczny brak koni utrudniał szkolenie. Po ich 

uzupełnieniu gotowość bojową szwadronu planowano osiągnąć pod koniec 

lipca. Jednak w połowie miesiąca szwadron ten odszedł z 4 Pułkiem Piechoty 

Legionów Polskich na front.  

Tabela 8. Stan 5 Szwadronu Ułanów i Kadry z 25 czerwca 1915 roku 
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5 Szwadron 

Ułanów 
55 38 - - 3 158 - 56 - 9 3 2 10 

Kadra 8 5 - - 3 107 - 13 - 4 2 9 - 

Razem 63 43 - - 6 265 - 69 - 13 5 11 10 

Źródło: CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Załącznik do pisma C. i K. Komendy Polskich Le-

gionów No 797 z 25 VI 1915 r. 

                                                           
88 J. Konefał, Legiony Polskie w Lubelskiem 1914–1918, Lublin 1999, s. 44. 
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Pod koniec lipca płk Grzesicki rozkazał sformować 6 Pułk Piechoty Le-

gionów Polskich. Zadanie to powierzył komendantowi batalionu VIII rangi 

Witoldowi Rylskiemu, którego wyznaczył na stanowisko komendanta puł-

ku89. W połowie pierwszej dekady września na stanowiska komendantów 

batalionów płk Zygmunt Zieliński wyznaczył komendantów kompanii Jana 

Kozickiego i Henryka Pomazańskiego90. Natomiast stanowiska komendan-

tów kompanii obsadzono dotychczasowymi komendantami plutonów. Byli to: 

Tadeusz Miller, Kazimierz Florek, Milan Hora, Adam Sikorski, Wilhelm 

Rückemann, Kazimierz Krzyczkowski, Tadeusz Mokłowski, Izydor Modelski, 

Tadeusz Jakubowski, Leon Jarząbkiewicz, Józef Gigiel oraz Adam Lisiewicz. 

Lekarzem pułkowym z poborami IX rangi został dr Stefan Buchowiecki. Dla 

pułku i pododdziałów odchodzących na front 11 września o godz. 11.00 od-

prawiono mszę świętą. Legioniści wzięli w niej udział w rynsztunku marszo-

wym z […] odznakami polowymi, które stanowiły świerkowe gałązki na 

czapkach91.  

Warto dodać, że przy tym pułku sformowano Kompanię Skautową. We 

wrześniu odeszła nad Styr, gdzie pod komendą kpt. Karola Baczyńskiego 

pełniła służbę wywiadowczą przy Komendzie Legionów Polskich92. 

W połowie pierwszej dekady sierpnia do pułku został przydzielony formu-

jący się 6 Szwadron Ułanów komenderowany przez oficera XI rangi Jana 

Janusza Pryzińskiego93. Do służby w tym szwadronie we wrześniu KLP 

przydzieliła z 1 Brygady Legionów Polskich oficera Legionów Polskich XI 

rangi Romana Machnackiego94. 

Komendę Grupy Legionów Polskich obarczono sformowaniem pododdzia-

łów artylerii. W połowie trzeciej dekady czerwca I Dywizjon Artylerii Legio-

nów Polskich liczył 5 oficerów, 211 żołnierzy, 15 koni wierzchowych, 13 jucz-

                                                           
89 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 83 z 28 VII 1915 r.; 

Historia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, t. I: Tradycja, Warszawa 1939, s. 8–9, 

291–292. Podstawą był rozkaz NKA z 2 lipca. 

90 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Dodatek do Rozkazu Nr 124  

z 7 IX 1915 r. Tu powołano się na wniosek KLP res. nr 851 z 18 VIII 1915 r. oraz rozporządzenie 

NKA nr 13.766 z 2 IX 1915 r.; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów…, t. IV, s. 80–81. W biogramie 

Henryka Pomazańskiego podano, że III Batalionem tego pułku komenderował od 27 lipca do  

7 września 1915 roku. 

91 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 127 z 10 IX 1915 

r.; E. Skarbek, Zarys historii wojennej 6-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1929,  

s. 3. Autor podał, że pułk wyszedł na front 10 IX. 

92 R. Szuchta, Polska organizacja skautowa 1915–1916. Przyczynek do dziejów obozu niepod-

ległościowego w czasie I wojny światowej, „Przegląd Historyczny” 1991, t. 82, z. 2, s. 257–262;  

J. Gaul, Oddział Wywiadowczy przy Komendzie Legionów Polskich (1914–1916), „Przegląd Hi-

storyczny” 1997, t. 87, s. 37–38.  

93 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 90 z 4 VIII 1915 r. 

94 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 132 z 15 IX 1915 r. 
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nych, 58 pociągowych oraz 30 wozów. Podobny stan trwał na początku lipca. 

Dokupywano konie, a wobec braku armat artylerzystów szkolono teoretycz-

nie. Zapewne to z tego powodu wysłano 60 z nich do Baterii Szkolnej w Kai-

serebersdorf pod Wiedniem. 

W połowie lipca Kadrę Kawalerii w Sobakowie, przeformowano na Kadrę 

II I Dywizjonu Artylerii Legionów Polskich. Dywizjon pod komendą kpt.  

Mieczysława Jełowieckiego stacjonował we wsi Jeżów. Komendant Kadry II 

taktycznie podlegał komendantowi dywizjonu i posiadał uprawnienia dyscy-

plinarne komendanta baterii. Natomiast pod względem porządku garnizo-

nowego (terytorialnie) podlegał Komendantowi Kadry Artylerii ppor. Janowi 

Boldowi jako komendantowi Stacji Jeżów-dwór95. 

Na początku drugiej dekady sierpnia Kadra Artylerii rozpoczęła formo-

wanie 1 Baterii Artylerii. W tym celu z Komendy Etapów 6 Armii został od-

komenderowany ppor. Jan Bold oraz trzech podoficerów96. Warto wspomnieć, 

że wśród nich byli ogniomistrz Józef Beck, późniejszy minister spraw zagra-

nicznych, oraz Michał Gnoiński, który w latach 1930–1936 sprawował ko-

mendę Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Z datą 24 sierpnia kpt. 

Jełowiecki przedstawił kandydatów do awansu. Wśród nich znaleźli się m.in. 

ppor. Jan Bold na por. (X ranga), chor. Mieczysław Maciejowski97 na ppor. 

(XI ranga) oraz ogniomistrzowie na chorążych (XII ranga) Józef Beck98 i Mi-

chał Gnoiński99. 

W połowie sierpnia na wyposażeniu baterii było 12 koni przysłanych ze 

Stacji Zbornej Koni w Neutitechein oraz 4 armaty 87 mm wz. 1875/96  

z przodkami. Ponadto 24 chore konie, znajdujące się w Kadrze Artylerii, 

zamierzano wymienić w Komendzie Zbornej Koni w Kruszynie. Wkrótce  

z Ołomuńca nadeszły końskie rzędy100, zaś siodła zostały wydane pod ko-

niec sierpnia101. W połowie września bateria liczyła 6 oficerów, 19 podofice-

rów i 141 legionistów. Ponadto miała 123 konie, 16 wozów taborowych oraz 

kuchnię polową102. Pod nadzorem komendanta 1 Dywizjonu Artylerii  

kpt. Jełowickiego 7 września w Krzemieniewicach bateria przeprowadziła  

strzelanie. 

                                                           
95 CAW, LPiDPKP, I. 120.1.28, Pismo Komendy 1szego Dywizjonu Artylerii Legionów Pol-

skich L. ogi, z 13 VII 1915 r. 

96 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 97 z 11 VIII 1915 r. 

97 P. Stawecki, op. cit., s. 205–206. 

98 O. Terlecki, Pułkownik Beck, Kraków 1985, s. 13. Według ustaleń tego autora Beck awans 

ten otrzymał w 1916 roku podczas walk nad Styrem. 

99 CAW, LPiDPKP, I. 120.1.351, Komenda 1szego Dywizjonu Artylerii Legionów Polskich 

Wniosek awansu (nominacyi wyszczególnienia) z 24 VIII 1915 r. 

100 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 98 z 12 VIII 1915 r. 

101 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 111 z 25 VIII 

1915 r. 

102 W. Kozłowski, op. cit., s. 136. 
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Przyczyną powolnego tempa formowania pododdziałów artyleryjskich był 

brak odpowiedniego personelu. Stąd też płk Zieliński polecił komendantom 

batalionów uzupełniających wydzielić po 10 legionistów […] umiejących ob-

chodzić się z koniem […] i odesłać do Kadry Artylerii103. Sformowana grupa 

pod komendą kpt. Jełowieckiego w trzeciej dekadzie września 1915 roku 

odeszła na front do dyspozycji KLP (tabela 9). 

Tabela 9. Uzupełnienie wysłane przez Komendę Grupy Legionów Polskich na front 23 

września 1915 roku 

 Ludzi Koni Wozów Kuchni polowych 

Batalion Uzupełniający Nr I 260 2 0 1 

Batalion Uzupełniający Nr II 205 0 0 1 

Batalion Uzupełniający Nr III 215 4 2 1 

Nowozaciężnych 217 7 0 0 

Piechurów 30 0 0 0 

Ułanów 40 0 0 0 

Artylerzystów 26 19 5 0 

Razem 993 32 7 3 

 Źródło: APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 139  

z 22 IX 1915 r. 

Bataliony uzupełniające formowały także kompanie etapowe. Oficer Le-

gionów XII rangi Leon Szelepin komenderował 1 Kompanią Etapową (I Plu-

ton – oficer XI rangi Władysław Brunné, oficer prowiantowy I Brygady Le-

gionów Polskich Eugeniusz Niewiadomski). Komenda 2 Kompanii Etapowej 

spoczywała na barkach oficera X rangi Bolesława Rutkowskiego (komendan-

ci plutonów oficerowie: XI rangi Henryk Wojciechowski, XII rangi Zygmunt 

Juzwa, XII rangi Stanisław Profic, XII rangi Piotr Błyskal). Na czele kompa-

ni przeznaczonej dla 3 Brygady Legionów Polskich stał oficer XII rangi Alek-

sander Wójcicki (oficer XI rangi Wiktor Robel, oficer XII rangi Tadeusz 

Krzanowski, aspirant oficerski Józef Ostoja-Starzewski oraz aspirant oficer-

ski Jan Borożymaski). Pododdziały te, wyekwipowane i wyposażone w kuch-

nie polowe, w trzeciej dekadzie września 1915 roku odeszły na front104. 

W kwietniu w Kamieńsku rozlokowano również Szkołę Podoficerów oraz 

Szkołę Podchorążych. Wkrótce uruchomiono Szkołę Podoficerów Rachunko-

wych. Trzeci kurs Szkoły Podchorążych105 trwał od czerwca do lipca 1915 

                                                           
103 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 139 z 22 IX 1915 r. 

104 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 136 z 19 IX 1915 

r.; APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 138 z 21 IX 1915 r. 

105 I kurs odbył się w Krakowie zaś II i III (ostatni) już pod nadzorem płk Grzesickiego;  

R. Tomaszewski, Odbudowa polskiego szkolnictwa wojskowego 1908–1923. (Geneza. Koncepcje. 

Struktury. Rozwój), Toruń 1997, s. 31–33. 
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roku. Ukończyło go 66 podchorążych106, w tym z wynikiem bardzo dobrym – 

18, dobrym – 44 i dostatecznym – 4. Wszyscy zostali mianowani aspirantami 

oficerskimi. Był to wówczas stopień pomiędzy chorążym a sierżantem107. 

Ponadto tym, którzy ukończyli kurs z wynikiem bardzo dobrym i dobrym 

przyznano prawo noszenia odznak sierżanta z poborami plutonowego. Pozo-

stałym czterem odznaki i pobory sekcyjnego. Ponadto Komenda Grupy doko-

nała ich przydziału (tabela 10). 13 aspirantów oficerskich zostało skierowa-

nych na kurs specjalistyczny zorganizowany w Kadrze Artylerii. Byli to: 

Zygmunt Lubkowski, Ursyn Pruszyński, Rudolf Lacny, Tadeusz Bieńkowski, 

Tadeusz Buynowski, Edward Chołoniewski, Włodzimierz Dolais, Zdzisław 

Rübenbauer, Stanisław Królikowski, Karol Poźniak, Stanisław Sabok, Wi-

told Kollat, Ludwik Michalski108.  

Tabela 10. Absolwenci III kursu Szkoły Podchorążych w Kamieńsku (czerwiec–

lipiec 1915)  

Lp. Imię i nazwisko Przydział 

1. Władysław Godlewski Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

2. Zygmunt Lubkowski Kadra Artylerii II dla nowo wcielonych 

3. Aureliusz Piątkowski Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

4. Stefan Lurants Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

5. Kazimierz Bogaczewicz Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

6. Aleksander TumidajskiA Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

7. Ursyn Pruszyński Kadra Artylerii II dla nowo wcielonych 

8. Rudolf Lacny Kadra Artylerii II dla nowo wcielonych 

9. Tadeusz Bieńkowski Kadra Artylerii II dla nowo wcielonych 

10. Wilhelm Hönl Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

11. Tadeusz Schön Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

12. Kazimierz Strzegocki Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

13. Stanisław Hrehorowicz Batalion Uzupełnień Nr II 

14. Adam Jabłoński Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

15. Jan Ogrodnik Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

16. Jan Zabłocki Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

 

                                                           
106 CAW, KLP, I. 120.1.28, Załącznik do pisma C. i K. Komendy Polskich Legionów No 797  

z 25 VI 1915 r. – tu podano następujące stany w szkołach: 99 podchorążych, 31 podoficerów  

i 66podoficerów rachunkowych. 

107 O statusie aspirantów oficerskich vide: APK, NKN, 435, KLP Rozkaz Nr 180 z 23 XII 

1915 r. W Legionach Polskich ranga ta została zniesiona z dniem 1 IV 1916 r.; vide: APK, NKN, 

435, C. i K. KLP Rozkaz Nr 203 z 17 III 1916 r. 

108 Z. Moszumański, Z. Kozak, Wojenne szkoły dla oficerów artylerii (1914–1921), Pruszków 

2001, s. 11–12, 106. 
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Tabela 11. Absolwenci III kursu Szkoły Podchorążych w Kamieńsku (czerwiec–

lipiec 1915) cd. 

Lp. Imię i nazwisko Przydział 

17. Tadeusz Buynowski Kadra Artylerii II dla nowo wcielonych 

18. Marian GrylA Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

19. Walenty Nowak Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

20. Tadeusz VorbrodtA Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

21. Edward Chołoniewski Kadra Artylerii II 

22. Stanisław Mahler Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

23. Marian Przyłuski Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

24. Marian Goszczyński Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

25. Tadeusz Gryl Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

26. Michał Najwer Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

27. Ludwik Michalski Kadra Artylerii II 

28. Włodzimierz Dolais Kadra Artylerii II dla nowo wcielonych 

29. Kazimierz Murdzieński Batalion Uzupełnień Nr III dla nowo wcielonych 

30. Szczepan Michno Batalion Uzupełnień Nr II 

31. Bronisław Owczarek Batalion Uzupełnień Nr I 

32. Józef Obrochta - Bartus Batalion Uzupełnień Nr II 

33. Jan Baran Batalion Uzupełnień Nr I 

34. Stanisław Styrczula Batalion Uzupełnień Nr III 

35. Mieczysław Dobrzański Batalion Uzupełnień Nr II 

36. Stanisław Nowak Batalion Uzupełnień Nr II 

37. Józef Gumel Batalion Uzupełnień Nr I 

38. Wojciech Polak Batalion Uzupełnień Nr II 

39. Ireneusz Blahaczek (Branowski) Batalion Uzupełnień Nr II 

40. Aleksander Hild Batalion Uzupełnień Nr II 

41. Kazimierz Czyński Batalion Uzupełnień Nr II 

42. Zdzisław Rübenbauer Kadra Artylerii II dla nowo wcielonych 

43. Stanisław Szkaradek Batalion Uzupełnień Nr II 

44. Stanisław Królikowski Kadra Artylerii II 

45. Tadeusz Marszałek Batalion Uzupełnień Nr II 

46. Aleksander Stawarz Batalion Uzupełnień Nr II 

47. Kazimierz Stawiarski Batalion Uzupełnień Nr III 

48. Tadeusz Szmoniewski Batalion Uzupełnień Nr III 

49. Władysław Tarada Batalion Uzupełnień Nr III 

50. Karol Poźniak Kadra Artylerii II 
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Tabela 12. Absolwenci III kursu Szkoły Podchorążych w Kamieńsku (czerwiec–

lipiec 1915) cd. 

Lp. Imię i nazwisko Przydział 

51. Stanisław Sabok Kadra Artylerii II 

52. Witold Kollat Kadra Artylerii II 

53. Józef Smajek Batalion Uzupełnień Nr II 

54. Władysław Rola Batalion Uzupełnień Nr II 

55. Michał Gądek Batalion Uzupełnień Nr II 

56. Karol Szopa Batalion Uzupełnień Nr II 

57. Józef Bałuk Batalion Uzupełnień Nr II 

58. Stefan Stokowski Batalion Uzupełnień Nr II 

59. Piotr Michalecki Batalion Uzupełnień Nr III 

60. Bolesław Sokół Batalion Uzupełnień Nr II 

61. Stanisław UrbańskiA Batalion Uzupełnień Nr II 

62. Stanisław Czajkowski Batalion Uzupełnień Nr I 

63. Jan Keller Batalion Uzupełnień Nr II 

64. Mieczysław Dziewoński Batalion Uzupełnień Nr II 

65. Tadeusz Graff Batalion Uzupełnień Nr III 

66. Wacław Brzeski Batalion Uzupełnień Nr II 

Uwaga:  
A W 1916 roku awansowani do stopnia ppor.; APK, NKN, 440, C. i k. Komenda Grupy 

Polskich Legionów Dodatek do Rozkazu Nr (?) z 21 VIII 1916 r. Tu powołano się na roz-

kaz KLP nr 231 z 18 VIII 1916 r.; J. Drużyńska, S.M. Jankowski, Wyklęte życiorysy, Po-

znań 2009, s. 395–396. 

Źródło: APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Dodatek do Rozka-

zu Nr 82 z 27 VII 1915 r. Do egzaminu nie przystąpił Ludomir Hołobek, który otrzymał 

przydział do Batalion Uzupełnień Nr II. Ponadto do tego batalionu przydzielono Stefana 

Kosibę, który nie zdawał egzaminów z powodu choroby; APK, NKN, 439, C. i K. Komen-

da Grupy Polskich Legionów Dodatek do Rozkaz Nr 135 z 18 IX 1915 r. Tu powołano się 

na pismo KLP z 7 IX 1915 r. 

Bodaj jeszcze w czerwcu Szkołę Podoficerską ukończyło 63 słuchaczy:  

26 z oceną dobrą jako sekcyjni, 20 z wynikiem dostatecznym jako starsi oraz 

17 bez nominacji. Do 4 Pułku Piechoty przydzielono 38, zaś do batalionów 

uzupełniających trafiło 17. Pozostałych 8 pozostawiono w szkole jako pomoc-

ników instruktorów. Natomiast ze Szkoły Podoficerów Rachunkowych  

20 słuchaczy otrzymało przydział do pododdziałów. Pozostałych 68 na po-

czątku lipca przystąpiło do egzaminu. 

Szpital Legionów w Kamieńsku dysponował 80 miejscami. Pod koniec 

czerwca służyło w nim 6 oficerów oraz 51 podoficerów i legionistów. Na po-

czątku lipca przebywało tam 59 chorych. Wówczas na ukończeniu były prace 

organizacyjne schroniska mogącego pomieścić 500 rekonwalescentów. Ozdro-
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wieńców wysyłano do ich oddziałów macierzystych. Tak było m.in. z oficerem 

Legionów XI rangi Wacławem Klaczyńskim, który na początku drugiej deka-

dy września 1915 roku odszedł do 1 Brygady Legionów Polskich109. 

Szpital Koni rozlokowano w Dobryszycach. Pod koniec czerwca służyło tam 

2 oficerów oraz 87 żołnierzy. Na początku lipca leczono w nim 103 konie110. 

Kolejną komórką podległą Komendzie Grupy było Biuro Poborowe,  

w którym wówczas służył 1 oficer i 12 legionistów. 

Oddziały i pododdziały formowane przez Komendę Grupy były zaopa-

trywane w podległym jej Centralnym Magazynie Umundurowania w Nowo-

radomsku. Wydawanie kompletnego ekwipunku legionistom rozpoczęto na 

początku lipca. Przykładowo 5 Szwadron otrzymał 1 lipca ekwipunek na 

160 ludzi i 63 konie111. W celu sprawniejszego zaopatrywania płk Grzesicki 

nakazał utworzenie filialnych magazynów ekwipowania przy batalionach 

uzupełniających. Podlegały one komendantom batalionów, z tym, że ko-

mendant Centralnych Magazynów Umundurowania miał prawo ich inspek-

cji pod względem techniczno-administracyjnym. Magazyny filialne miały 

funkcjonować według instrukcji wydanej przez komendanta centralnych 

magazynów. Funkcję tę wówczas sprawował Marian Szydłowski. Kierowni-

kiem Magazynu Filialnego dla Batalionu Uzupełniającego Nr I w Radom-

sku, który miał ekwipować rekrutów dla wszystkich formacji legionowych, 

został sierż. Zygmunt Kowalski, dla II – sierż. Tadeusz Dąbrowski, oraz dla 

III w Rozprzy – sekcyjny Karol Sroczyński112. Centralne magazyny były 

zaopatrywane w Etapowym Magazynie Mundurowym 6 Armii w Nowora-

domsku. W połowie lipca 1915 roku pobrano z niego 5000 kompletów bieli-

zny113. Z magazynów w Jägendorf we wrześniu otrzymano dla 6 Pułku Pie-

choty Legionów Polskich 1750 koców114. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w omawianym okresie Komenda 

Grupy Legionów Polskich spełniła swoje zadanie. Przejmując kontrolę nad 

werbunkiem oraz cenzurą, skutecznie ograniczyła rolę Departamentu Woj-

skowego w Królestwie Polskim. Sformowała 3 Brygadę Legionów Polskich 

oraz cały szereg pododdziałów, które odeszły na front. Na uwagę zasługuje jej 

pierwszy komendant płk Wiktor Grzesicki. Jego energia i wysiłki w głównej 

mierze przyczyniły się do realizacji postawionych zadań, co zostało docenione 

przez przełożonych. 

                                                           
109 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 129 z 12 IX 1915 

r.; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów…, t. II, s. 222. 

110 CAW, KLP, I. 120.1.28, Pismo C. i K. Komendy Polskich Legionów L. No 930/15 z 2 VII 

1915 r. 

111 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 54 z 29 VI 1915 r. 

112 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów odpis z odprawy nr 61 z 6 VII 

1915 r. 

113 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 70 z 15 VII 1915 r. 

114 APK, NKN, 439, C. i K. Komenda Grupy Polskich Legionów Rozkaz Nr 128 z 11 IX 1915 r. 
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Abstract 

The Imperial and Royal Command of the Polish Legions 
Group (from February through October 1915) 

The article presents tho outline of service of the Imperial and Royal 

Command of the Polish Legions Group during its stationing in Piotrków 

Trybunalski from February through October 1915. The author presented the 

process of the formation of this authority by the military authorities of the 

Austro-Hungarian invaders. 

Additionally, both the political and the military tasks, fulfilled by the 

command in relation to rear formations of Polish Legions stationed in the 

Kingdom of Poland area were highlighted.  

It refers to the control of activities of the Military Department of the Su-

preme National Committee, what aimed at prevention of independence ori-

entated actions. 

In terms of military areas, the command was responsible for formation of 

units belonging to the 3rd Brigade of the Polish Legions, disposal reserves, 

operating within the area of Command of the Polish Legions and military 

schools. Analysis of the activities of command in mentioned period allows to 

conclude that it fulfilled its tasks. 

 

Key words: I world war, Polish Legions, The Imperial and Royal Com-

mand 

Słowa kluczowe: I wojna światowa, Legiony Polskie, Cesarska i Kró-

lewska Komenda 
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Załącznik 1. 

 

R E F O R M A W E R B U N K U W K R Ó L E S T W I E 

C. i k. Komenda Polskich Legionów. 

Do Departamentu Wojskowego NKN 

w Piotrkowie. 

Piotrków, dnia 10. lipca 1915. 

Z powodu rozkazu c. i k. Nacz. Kom. Armii K. Nr. 9380 i K. Nr. 10342 rozporządza c. i k. 

Komenda Legionów Polskich co następuje: 

Dotychczasowa akcya werbunkowa Dep. Wojsk. NKN ulegnie zmiana przez odwołanie 

obecnych emisaryuszów cywilnych, którzy dotąd werbunkiem się zajmowali. 

Na miejsce wymienionych emisaryuszy mianuje c. i k. Komenda Legionów Polskich za-

przysiężonych oficerów Legionów Polskich jako komisarzy werbunkowych po jednym na 

każdy obwód.  

Do każdego z tych oficerów będzie przydzielonych po 1 podoficerze i 4 legionistów, jako 

pomocników kancelaryjnych i komendantów transportów rekruta.  

Oficerów i łudzi tych przydziela równocześnie c. i k. Komenda Leg. Pol. do Centralnego 

biura werbunkowego D. W7., które i nadal w myśl rozkazu c. i k. Nacz. Kom. Armii K. Nr. 7954 

z dnia 14. maja 1915 prowadzi i kieruje akcyą werbunkową dla Legionów Polskich na terenie 

Królestwa Polskiego.  

Działalność werbunkowa podlega w całości kontroli c. i k. Komendy Grupy. 
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C. i k. Komenda Legionów Polskich zastrzega sobie prawo ogólnego ustalania wytycznych 

w akcyi werbunkowej i ogólnej kontroli.... 

Celem pouczenia oficerów" werbunkowych o ich prawach i obowiązkach, opracuje Dep. 

Wojsk, i przedłoży w drodze Komendy Grupy do zatwierdzenia c. i k. Komendzie Leg. Pol. 

instrukcyę szczegółową dla oficerów werbunkowych, których ta instrukcya odtąd ściśle obowią-

zywać będzie. 

W zastępstwie: 

GRZESICKI 

 

Źródło: Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914–1917, Kraków 1917, s. 166. 

 

 

Załącznik 2. 

 

 

Źródło: Historia 6 Pułku…, s. 9. 
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(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

Płace personelu urzędniczego radomskiego Magistratu  

w latach 1915–1939 

Wiek XIX to okres, w którym zaczęły kształtować się najważniejsze naro-

dowe modele administracji publicznej. Polska pozbawiona własnej państwo-

wości zmuszona została do stosowania w tej materii rozwiązań narzuconych 

jej przez kraje zaborcze. Dopiero wybuch I wojny światowej i opanowanie 

ziem byłej Kongresówki przez wojska państw centralnych dały sposobność do 

powolnego tworzenia własnego modelu administracji, który musiał jednak 

uwzględniać założenia przyjęte jeszcze w okresie rozbiorów. W tym histo-

rycznym rozwoju struktur administracyjnych pojawił się problem zapewnie-

nia aparatowi administracyjnemu odpowiednich kadr. Urzędnicy, mający 

stanowić zręb odbudowywanej administracji, pochodzili z różnych zaborów,  

w związku z tym posiadali odmienne kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. 

Niemniej jednak należy podkreślić, że praktyka zdobyta przez polskich 

urzędników pracujących w administracji zaborczej była niezwykle przydatna. 

Ich umiejętności okazały się szczególnie cenne, gdy społeczeństwo polskie 

zaczęło tworzyć swój własny aparat administracyjny. 

Urzędnicy stanowili najliczniejszą grupę wśród wszystkich pracowników 

miejskich radomskiego Magistratu (Zarządu Miejskiego)1. To przede wszyst-

                                                           
1 Nazwę Magistrat, jako określenie władz miejskich, wprowadzono na podstawie ukazu car-

skiego z 29 września/11 listopada 1842 roku Zastąpiono w ten sposób dotychczasową nazwę – 

Urząd Municypalny. Zgodnie z rozporządzeniem Naczelnego Wodza Armii z dnia 18 sierpnia 

1916 roku, odnoszącym się do ordynacji miejskiej Kielc, Lublina, Piotrkowa i Radomia organami 

wykonawczo-zarządzającymi gmin miejskich na terenie okupacji austro-węgierskiej miały być  

w dalszym ciągu działające kolegialnie Magistraty, zwane też czasami Zarządami Miejskimi. 

Zadania te wykonywały za pomocą swych urzędów nazywanych – tak jak i ich władze stanowią-

ce – Magistratami (rzadziej Zarządami Miejskimi). Według dekretu Naczelnika Państwa  

z 4 lutego 1919 roku o samorządzie miejskim funkcje wykonawczo-zarządzające w miastach 

nadal pełnić miały Magistraty. Zmiany w zakresie władz miejskich wprowadzała dopiero tzw. 

Ustawa scaleniowa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, 

zgodnie z którą organem zarządzającym w miastach był odtąd Zarząd Miejski. Natomiast nazwę 
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kim od nich zależało sprawne funkcjonowanie urzędu. Dlatego też głównym 

celem władz miasta stało się zapewnienie profesjonalnych i rzetelnych kadr, 

które dawałyby rękojmię należytego wykonywania zadań publicznych. Nie-

stety obsada urzędnicza nowo powstającego w tym czasie Magistratu daleka 

była od tej, którą opisał w swym „typie idealnym” Max Weber. Sytuacji do-

datkowo nie poprawiał fakt, że urzędnikom przyszło przez długi czas praco-

wać na podstawie dawnego prawa rosyjskiego, które wyrosło z odmiennych 

tradycji i nierzadko nie do końca odpowiadało realiom nowo tworzącej się 

administracji. Złe warunki ekonomiczne kraju i zbyt małe zarobki urzędni-

ków miały znaczny wpływ na obniżenie ich poziomu moralnego, co z kolei 

przekładało się na narastającą wciąż korupcję i nadużycia w sposobie zała-

twiania spraw urzędowych. 

Celem niniejszego artykułu jest szczegółowe omówienie najważniejszych 

kwestii dotyczących położenia materialnego kadry urzędniczej radomskiego 

Magistratu w latach 1915–1939. Z tego względu, iż prawo do wynagrodzenia 

było i jest najważniejszym uprawnieniem przysługującym każdemu pracow-

nikowi oraz ma ogromny wpływ na sposób i jakość wykonywanych przez nie-

go obowiązków, bliższe przedstawienie tej problematyki okazało się niezwy-

kle istotne2. Omawiając sprawy położenia materialnego, uwagę skupiono 

także na takich zagadnieniach, jak dodatki, zapomogi i zasiłki, które przy-

sługiwały urzędnikom radomskiego Magistratu czy też problemie korupcji. 

Nie mniej istotne stało się poruszenie tematyki dotyczącej urlopów wypo-

czynkowych oraz zabezpieczenia emerytalnego. W artykule nie zapomniano 

również podjąć niektórych kwestii odnoszących się do warunków pracy, tj. 

godziny urzędowania czy też zachowania samych urzędników. 

Po opuszczeniu w połowie 1915 roku przez administrację rosyjską obsza-

ru dawnego Królestwa Polskiego i opanowaniu tych ziem przez wojska pań-

stw centralnych, władze austriackie poleciły Komitetowi Obywatelskiemu 

miasta Radomia powołanie Zarządu Miejskiego oraz wytypowanie kandyda-

tów z miejscowego społeczeństwa, którzy weszliby do jego grona. Do głów-

nych zadań zarządu miało należeć ponowne zorganizowanie Magistratu,  

a także prowadzenie wszelkich spraw miejskich. Po zatwierdzeniu składu 

personalnego Zarządu Miejskiego, na swym pierwszym posiedzeniu w dniu  

7 września 1915 roku przystąpił on do tworzenia Magistratu oraz kompleto-

                                                                                                                                               

„Magistrat” zachowano jedynie jako określającą kolegium Zarządu; „Dziennik Praw Królestwa 

Polskiego” 1842, t. 30, nr 99; „Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego w Polsce” 

1916, cz. 25, nr 64; „Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1919, nr 13, poz. 140; Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz. U.) z 1933 roku, nr 35, poz. 294; Archiwum Państwowe  

w Radomiu (dalej: APR), Akta miasta Radomia (dalej: AmR), sygn. 7888, bns; K. Słowiński, 

Ustrój samorządu miejskiego w Radomiu w latach 1915–1939, „Roczniki Nauk Społecznych” 

2014, t. 6(42), nr 3, s. 221–248. 

2 L. Labocha-Kozar, Pracownicy i urzędnicy samorządowi, [w:] Prawo urzędnicze, red.  

K. Chochowski, Radom 2012, s. 142. 
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wania kadry urzędniczej3. W tym celu wyznaczono dla wszystkich wydziałów 

etaty stanowisk urzędniczych z uposażeniem, którego wysokość uzależniona 

była od zajmowanego stanowiska. Jak zaznaczono, ustalenia te miały cha-

rakter tymczasowy i mogły w przyszłości ulec zmianie4, a etaty projektowano 

prowizorycznie. Co ciekawe, wyznaczenie poborów dla niższych funkcjona-

riuszy5 odłożono wówczas na okres późniejszy. Ustalenia te miały rzeczywi-

ście charakter doraźny, gdyż już na posiedzeniu w grudniu tego roku pensje 

zostały zmienione. Wiadomo, że oprócz zasadniczego wynagrodzenia, niektó-

rzy pracownicy biurowi urzędu miejskiego mieli możliwość uzyskania dodat-

kowych korzyści, np. w postaci możliwości zamieszkania w lokalach należą-

cych do miasta bądź dodatków pieniężnych na opłacenie czynszu czy przy-

działu opału. Po ukonstytuowaniu się Rady Miejskiej w 1916 roku6 to na jej 

obradach decydowano o wielkości uposażeń urzędników. Na posiedzeniu  

w dniu 28 grudnia 1916 roku ustalono, że wynagrodzenie roczne prezydenta 

miasta składać się miało z pensji w kwocie 3600 rb oraz z dodatku na miesz-

kanie, opał, światło i „usługę” w kwocie 900 rb, co dawało sumę 4500 rb7. Dla 

porównania, sekretarz Magistratu w tym czasie zarabiał 1200 rb rocznie,  

a kancelista wydziału ogólnego – 540 rb rocznie8.  

Jeżeli chodzi o wysokość uposażenia w tym czasie, należy stwierdzić, że 

dosyć często ulegało ono zmianie. Sytuacja taka spowodowana była brakiem 

przepisów wyraźnie wskazujących grupy uposażeń dla poszczególnych eta-

tów. Ponadto pensje urzędników zatrudnionych w różnych wydziałach, ale na 

równorzędnych stanowiskach, często znacznie się od siebie różniły. Zapewne 

stąd też wzięły się zachowane licznie w aktach prośby pracowników miej-

                                                           
3 W sumie Zarząd Miejski odbył 55 posiedzeń, od 7 września 1915 roku do 30 listopada 1916 

roku; APR, AmR, sygn. 7970, s. 1; Kalendarz radomski na rok przystępny 1916. Na dochód 

Komisji Szkolnej, Radom 1915, s. 87–88; G. Łuszkiewicz, Rada Miejska Radomia w okresie od 28 

XII 1916 do 23 III 1919 roku, [w:] 70 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 1918–1988. 

Materiały pokonferencyjne, Radom 1989, s. 59; J. Orzechowski, Ustrój administracyjny,  

[w:] Radom. Dzieje miasta w XIX i XX wieku, red. S. Witkowski, Warszawa 1985, s. 111.  

4 APR, AmR, sygn. 7970, s. 10. 

5 Do grupy niższych funkcjonariuszy radomskiego Magistratu zaliczano osoby zatrudnione 

na etatach woźnych, stróży, gońców itp. Z tego względu, iż pracownicy ci nie uczestniczyli  

w procesie realizowania i załatwiania spraw, a także nie wykonywali żadnych czynności kance-

laryjnych, nie byli zaliczani do grupy urzędniczej. APR, AmR, sygn. 8547, bns; APR, AmR, sygn. 

7886, s. 2. 

6 W przypadku miasta Radomia pierwsze wybory do Rady Miejskiej odbyły się 7 grudnia 

1916 roku i oparte zostały na ordynacji wyborczej dla miast: Kielc, Lublina, Piotrkowa i Rado-

mia, wydanej przez C. i K. generał-gubernatora Karla Kuka w dniu 31 października 1916 roku. 

Organizacyjne posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się 28 grudnia 1916 roku. Wybrano na nim 

prezydenta oraz wiceprezydentów; APR, AmR, sygn. 7897, s. 1–2; „Gazeta Radomska” 21 grud-

nia 1916, nr 285, s. 12. 

7 APR, AmR, sygn. 7920, s. 6. 

8 APR, AmR, sygn. 8328, bns.  
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skich o podwyższenie czy też wyrównanie pensji. Uchybienia w tym wzglę-

dzie dostrzegła również komisja finansowo-budżetowa9, która na posiedzeniu 

Rady Miejskiej z dnia 4 października 1917 roku postawiła pod obrady wnio-

sek o dokładne przestudiowanie sprawy uposażenia urzędników miejskich, 

skasowanie posad zbytecznych, zreorganizowanie podziału czynności w ten 

sposób żeby mniejsza ilość urzędników mogła wykonywać potrzebną pracę  

i opłacać ich odpowiednio, żeby tylko z Magistratu czerpali swe utrzymanie  

i pracę swą wyłącznie dla Magistratu poświęcali jak również ustanowienie 

jednakowych pensji we wszelkich wydziałach Zarządu Miejskiego dla stano-

wisk równorzędnych przy czym każdy urzędnik winien mieć prawo do perio-

dycznych dodatków10.  

Materialne położenie urzędników nie było najlepsze. Zdawały sobie z tego 

sprawę także władze miasta. W 1918 roku stworzono projekt dodatku dro-

żyźnianego, który został przewidziany w budżecie Radomia na tenże rok. Na 

ten cel przeznaczono sumę 300 tys. kor., czyli równowartość połowy wyna-

grodzenia wszystkich pracowników miejskich, które wyniosło 600 tys. kor. 

Prawo do dodatków drożyźnianych miały posiadać tylko te osoby, które cały 

swój czas poświęcają wyłącznie dla dobra miasta, to jest, że posada zajmowa-

na przez pracownika stanowi dla niego podstawowe zarobkowanie11. Tym 

samym do grupy tej zaliczono prezydenta, a także niższych funkcjonariuszy 

miejskich. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 stycznia 1920 roku w sprawie 

przyznania nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego wysokość pobieranej 

przez urzędników radomskiego Magistratu dopłaty została zrównana z do-

datkiem przysługującym funkcjonariuszom państwowym12. Ponadto wszyscy 

pracownicy Magistratu miasta Radomia, a zatem również i urzędnicy, 

otrzymywali dodatkową aprowizację na podstawie instrukcji z 8 październi-

ka 1919 roku13. Według niej dodatkowe normy żywnościowe wynosiły mie-

sięcznie: 6 kg mąki lub odpowiednią ilość chleba, 0,6 kg kaszy oraz 0,5 kg 

                                                           
9 Głównym zadaniem nowo wybranej rady stało się opracowanie własnego regulaminu orga-

nizacyjnego. W tym celu powołano specjalną delegację, której efekt prac zaprezentowano w dniu 

13 lutego 1917 roku, kiedy to uchwalono Tymczasowy Regulamin Rady Miejskiej. Zgodnie z nim 

do kompetencji rady należało m.in. wybieranie stałych komisji: finansowo-budżetowej, spraw 

ogólnych, prawnej, spraw technicznych oraz robót publicznych. Komisje te zajmować się miały 

ważnymi dla miasta kwestiami, zgodnie z przydzielonym im zakresem kompetencji; APR, AmR, 

sygn. 7874, s. 1–9; sygn. 7897, s. 8–9; sygn. 8011, s. 1 i n.  

10 APR, AmR, sygn. 7897, s. 18. 

11 APR, AmR, sygn. 7924, s. 24. 

12 Ustawa z dnia 27 stycznia 1920 r. w sprawie przyznania nadzwyczajnego dodatku dro-

żyźnianego urzędnikom i funkcjonarjuszom państwowym, egzekutorom podatkowym, funkcjo-

narjuszom kolei państwowych, nauczycielom szkół powszechnych, zawodowych, państwowych 

szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz szkół wyższych (Dz. U. z 1920 

roku, nr 7, poz. 47). 

13 „Monitor Polski” 1919, nr 225. 
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cukru i przysługiwały samym tylko pracownikom, a nie ich rodzinom.  

Dodatkową aprowizację zniesiono w 1921 roku.  

Biurowi pracownicy miejscy otrzymywali również zapomogi na opłace-

nie wpisów szkolnych za swoje dzieci. Były to opłaty wnoszone przez samo-

rządy lub podległe im dyrekcje zakładów jako wpisowe za dzieci w szkołach 

średnich bądź prywatnych14. Rada Miejska na posiedzeniu w dniu 14 maja 

1918 roku, chcąc przyjść z pomocą urzędnikom Magistratu obarczonym 

dziećmi w wieku szkolnym uchwaliła, aby Magistrat wziął na siebie  

obowiązek płacenia wpisów za dzieci i opracował odpowiedni w tym celu 

regulamin15. Jednakże przez długi czas władze miasta nie wydały żadnych 

stosownych przepisów w tej kwestii. Należy przypuszczać, że początkowo 

sprawami wpisów szkolnych, podobnie jak w przypadku dodatków drożyź-

nianych16, zajmowała się komisja finansowo-budżetowa, przedstawiając je 

następnie na posiedzeniach Rady Miejskiej, gdzie kwestie warunków pracy 

i płacy urzędników radomskiego Magistratu wielokrotnie były podnoszone. 

Podobna sytuacja panowała m.in. w urzędzie miejskim w Łodzi, gdzie wy-

sokość zapomóg nie była dokładnie określona, a o jej wielkości decydowała 

specjalna komisja, wybierana na każdy rok szkolny przez władze miasta, 

która dysponowała w tym celu odpowiednim funduszem wyznaczonym 

przez Radę Miejską17. Dopiero 8 stycznia 1924 roku Rada Miejska na swym 

posiedzeniu przyjęła Przepisy o opłacaniu wpisów szkolnych za dzieci pra-

cowników miejskich Magistratu miasta Radomia, które obowiązywały aż do 

wybuchu wojny18.  

Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 1920 roku przyjęto nową tabelę płac 

oraz pięć artykułów w sprawie wynagrodzenia pracowników biurowych ra-

domskiego urzędu miejskiego, z wyłączeniem członków Magistratu19, która 

wzorowana była na tabeli płac urzędników państwowych, zamieszczonej  

w tymczasowych przepisach służbowych dla urzędników państwowych z 11 

czerwca 1918 roku wydanych przez Radę Regencyjną. Należy zaznaczyć, że 

przytoczona tabela ma na celu jedynie orientacyjne przedstawienie płac, któ-

re ulegały zmianie nawet parokrotnie w ciągu roku.  

 

 

                                                           
14 B. Grześ, Związki Zawodowe pracowników komunalnych, samorządowych i zawodów po-

krewnych 1906–2010, Warszawa 2011, s. 40. 

15 APR, AmR, sygn. 7925, s. 130. 

16 APR, AmR, sygn. 8960, bns.  

17 Księga pamiątkowa dziesięciolecia samorządu miasta Łodzi: 1919–1929, red. J. Holcgre-

ber, Łódź 1930, s. 74. 

18 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APR), Urząd Wojewódzki Kielecki I (dalej: UWK 

I), sygn. 4218, s. 140–141. 

19 APR, AmR, sygn. 8544, s. 48–49. 
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Tabela 1. Płace urzędników Magistratu miasta Radomia w 1920 roku  

Kategori

a płacy 

Pensja 

zasadnicza 

rocznie 

(Mk) 

Dodatek 

ekonomiczno 

wojenny 

Razem 
Dodatek 

rodzinny 
Uwagi 

I 24 000 12 000 36 000 Od 50 do 100%  

Ia 22 500 10 500 33 000 Od 50 do 100%  

II 21 000 9000 30 000 Od 50 do 100%  

IIa 19 500 7500 27 000 Od 50 do 100%  

III 18 000 6000 24 000 Od 50 do 100%  

IIIa 16 200 5400 21 600 Od 50 do 100%  

IV 14 400 4800 19 200 Od 50 do 100%  

IV a 13 500 4500 18 000 Od 50 do 100%  

V 12 600 4200 16 800 Od 50 do 100%  

Va 11 700 3900 15 600 Od 50 do 100%  

VI 10 800 3600 14 400 Od 50 do 100%  

VIa 9900 3300 13 200 Od 50 do 100%  

VII 9000 3000 12 000 Od 50 do 100%  

VIIa 8100 2700 10 800 Od 50 do 100%  

VIII 7200 2400 9600 Od 50 do 100%  

IX 6300 2100 8400 Od 50 do 100%  

X 4500 1800 7200 Od 50 do 100%  

XI 4500 1500 6000 Bez dodatku  

 
Na wniosek członków Magistratu w październiku każdego roku Rada 

Miejska miała uchwalać na następny rok etaty poszczególnych wydziałów, 

które wskazywały do jakiej kategorii płac dany urząd powinien być zaliczony. 

Ponadto zadecydowano, iż dodatek ekonomiczny i rodzinny ustanawiany 

będzie jedynie na czas wojenny, po czym zostanie zniesiony bądź zmniejszo-

ny, zależnie od poprawy warunków ekonomicznych. Zaznaczono również, że 

pensja zasadnicza w okresie budżetu rocznego mogła ulegać zmianie. Wspo-

mniano jednocześnie, że od 1 maja 1920 roku ustalono etaty poszczególnych 

wydziałów według opracowanego przez członków Magistratu i przyjętego 

przez komisję finansowo-budżetową projektu, którego tekstu jednak nie uda-

ło się odnaleźć.  

Na szczególną wzmiankę zasługuje także uchwała Rady Miejskiej  

z dnia 13 lipca 1920 roku w sprawie przyjścia z pomocą urzędnikom i funk-

cjonariuszom miejskim, którzy dobrowolnie zgłoszą się do szeregów obrony 

narodowej. Pracownicy zaciągający się do formacji wojskowych uważani 

byli za pozostających na urlopie i po stawieniu się w ciągu trzech tygodni 

od zwolnienia z armii ponownie na służbę miejską obejmowali stanowiska 
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zajmowane poprzednio. Za czas pełnienia służby w szeregach wojskowych 

każdy pracownik miejski miał prawo pobierania lub przekazywania swej 

rodzinie całkowitej pensji, przywiązanej do stanowiska, które zajmował  

w chwili wstąpienia do wojska20. Podobne zarządzenia wydawano wówczas 

w innych miastach w Polsce. Tak postąpiono m.in. w Łodzi, gdzie tamtejsza 

Rada Miejska uchwałą z 15 lutego 1920 roku nakazała wypłacić wszystkim 

pracownikom Magistratu zgłaszającym się do szeregów armii ochotniczej 

jednorazowo zasiłek wojskowy w wysokości miesięcznej pensji oraz comie-

sięcznie pełne pobory tym osobom, które utrzymywały rodzinę, zaś pracow-

nikom samotnym 50% wynagrodzenia21.  

W celu ostatecznego uregulowania poborów, zarówno członków Magistra-

tu, jak i wszystkich pozostałych pracowników miejskich, czyli urzędników 

oraz niższych funkcjonariuszy, władze miasta Radomia w dniu 30 listopada 

1923 roku podjęły kilka ważnych decyzji dotyczących płac. Przede wszystkim 

zapowiedziały wystąpienie do Rady Miejskiej o powzięcie uchwały, na mocy 

której pracownicy Magistratu pobieraliby wynagrodzenie według Ustawy  

z dnia 9 października 1923 roku o uposażeniu funkcjonariuszów państwo-

wych i wojska, z tym, że do uposażenia pracowników miejskich miałyby za-

stosowanie następujące grupy płacy:  

Tabela 2. Płace pracowników Magistratu miasta Radomia z 1923 roku 

Stanowisko Kategoria płacy/grupa Uwagi 

Prezydent IV  

Wiceprezydent V  

Ławnicy decernenci VI  

Ławnicy niedecernenci 
25% uposażenia prezydenta za 

potrąceniem dodatków rodzinnych 
 

Urzędnicy VII, VIII, IX, X, XI 

Szczeble płac 

według uznania 

Magistratu 

Funkcjonariusze niżsi XII, XIII, XIV, XV, XVI 

Szczeble płac 

według uznania 

Magistratu 

 

 

                                                           
20 APR, AmR, sygn. 7928, s. 60. 

21 Księga pamiątkowa…, s. 74. 
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Tabela 3. Wysokość uposażenia urzędników według Ustawy z dnia 9 października 1923 

roku o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych i wojska 

Grupa 

uposażenia 

Szczebel uposażenia 

a b c d e f g 

IV 1400 1500 1600 1700 1800   

V 1100 1200 1300 1400 1500 1600  

VI 800 875 950 1025 1100 1175  

VII 600 660 720 780 840 900  

VIII 480 520 560 600 640 680  

IX 390 420 450 480 510 540  

X 330 350 370 390 410 430 450 

XI 270 290 310 330 350 370 39 

 
Prócz pensji, pracownicy stali (a zatem także urzędnicy) mieli otrzymać 

również dodatek na mieszkanie, światło i opał w wysokości 25% pensji za-

sadniczej. Jeżeli pracownik korzystał z bezpłatnego mieszkania, opału bądź 

światła dodatek ten podlegał w całości bądź w części potrąceniu. Ponadto 

ustalono, że podwyżki poborów pracowników miejskich stosowane będą au-

tomatycznie jednocześnie z podwyżkami pracowników państwowych22. Rada 

Miejska na swym posiedzeniu w dniu 8 stycznia 1924 roku zaaprobowała 

zaproponowane rozwiązanie w kwestii zarobków.  

Warunki płac urzędników miały ulec zmianie z wejściem w życie Rozpo-

rządzenia Prezydenta RP z dnia 30 grudnia 1924 roku o dostosowaniu upo-

sażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposa-

żenia funkcjonariuszów państwowych23. Warto w tym miejscu wspomnieć  

o prawdziwej burzy, jaka rozpętała się w związku z planowanymi zmianami. 

Jednakże wbrew zabiegom Związku Miast Polskich, pomimo protestów 

związków komunalnych i wreszcie starań niektórych posłów w Sejmie, roz-

porządzenie to weszło w życie 31 grudnia 1924 roku. O ile jego postanowienia 

były korzystne dla urzędników niektórych związków komunalnych, dla in-

nych – zwłaszcza tych większych, posiadających już unormowane warunki 

pracy i płacy – były krzywdzące. W związku z tym członkowie Magistratu na 

swym posiedzeniu w dniu 29 stycznia 1926 roku wysunęli cały szereg tez, 

dotyczących zmian w rozporządzeniu Prezydenta RP24.  

W myśl §20 wspomnianego normatywu organy uchwalające związków 

komunalnych zobligowane zostały do wprowadzenia w formie statutu etatów 

                                                           
22 Ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i woj-

ska (Dz. U. z 1923 roku, nr 116, poz. 924); APR, AmR, sygn. 8340, bns. 

23 Dz. U. z 1924 roku, nr 118, poz. 1073; A. Giedrewicz-Niewińska, Wybór jako podstawa 

nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Warszawa 2008, s. 27. 

24 APR, AmR, sygn. 8131, bns. 
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stanowisk służbowych dla pracowników z określeniem wymaganych dla tych 

stanowisk kwalifikacji i przywiązanych do nich norm uposażenia25. W związ-

ku z tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) rozesłało wojewodom 

wzór statutu zawierający etaty stanowisk służbowych dla pracowników 

związków komunalnych26. Przy ustalaniu liczby posad w poszczególnych 

związkach komunalnych pomocne miały być wyniki obserwacji wojewódzkich 

komisji oszczędnościowych, utworzonych przez Nadzwyczajnego Komisarza 

Oszczędnościowego27. Komisje (dla spraw samorządowych) miały na celu 

redukcje wydatków administracyjnych i wskazanie oszczędności w związ-

kach komunalnych. Wyniki ich prac zakończonych pod koniec 1925 roku 

zostały ujęte w ogólny referat, na podstawie którego opracowano tezy – zasa-

dy oszczędności w związkach komunalnych, które jednakże budziły szereg 

zastrzeżeń Związku Miast Polskich. Głos w tej dyskusji zabrały również wła-

dze miasta Radomia, pisząc w obszernym referacie m.in.: Zdaniem naszem, 

pracownicy komunalni winni być bezwzględnie lepiej uposażeni niż funkcjo-

nariusze państwowi […]. Praca taka jest o wiele trudniejsza, bardziej wyczer-

pująca a tem samem zasługuje na wydatniejsze jej honorowanie28.  

Ostatecznie Rada Miejska na posiedzeniu w dniu 17 września 1925 roku 

uchwaliła statut etatów stanowisk służbowych dla pracowników Magistratu 

miasta Radomia z określeniem wymaganych dla tych stanowisk kwalifikacji 

i właściwych do nich norm uposażeń29. Przy jego opracowaniu oparto się 

przede wszystkim na nadesłanym przez MSW wzorze statutu. Co ciekawe, 

dla porównania władze miasta Radomia zwróciły się również pismem z dnia 

15 października tego roku do Kalisza i Sosnowca o nadesłanie przyjętych 

tam przepisów w tym zakresie30. Ustalony w Radomiu statut etatów stano-

wisk nie objął pracowników będącego wówczas w budowie przedsiębiorstwa 

wodociągów i kanalizacji oraz cegielni, a także pracowników czasowych przy-

jętych na służbę pomocniczą niestałą z wynagrodzeniem pozaetatowym wy-

znaczonym przez członków Magistratu. Poza tym odnosił się do wszystkich 

pozostałych pracowników miejskich, a zatem również i urzędników. Zgodnie 

z nim pracownicy biurowi zostali zaszeregowani do grup od VI do XII.  

 

                                                           
25 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu 

uposażenia członków zarządu i pracowników związków komunalnych do uposażenia funkcjo-

narjuszów państwowych (Dz. U. z 1924 roku, nr 118, poz. 1073). 

26 APR, AmR, sygn. 8205, bns. MSW wydało w dniu 30 czerwca 1925 roku okólnik, w którym 

zawarto szczegółowe wyjaśnienia do ww. statutu oraz zasady, na jakich powinien być oparty.  

27 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 stycznia 1924 r. o ustanowieniu 

Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego (Dz. U. z 1924 roku, nr 11, poz. 93). 

28 APR, AmR, sygn. 8144, bns. 

29 APK, UWK I, sygn. 4221, s. 1. 

30 APR, AmR, sygn. 8205, bns.  
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Tabela 4. Stanowiska służbowe i przypisane im grupy uposażenia według statutu eta-

tów stanowisk służbowych z 1925 roku 

Stanowisko służbowe Grupa uposażenia 

Naczelnik wydziału VI lub VII 

Starszy referent VII 

Referent VIII 

Pomocnik referenta IX 

Starszy kancelista X 

Kancelista XI 

Pomocnik kancelisty XII 

 
Sprawa statutu stała się wkrótce przedmiotem sporów pomiędzy wła-

dzami miasta a wojewodą, które zaabsorbowały na długi czas działania 

radomskich władz. Spór ten trwał aż do 1931 roku i oparł się nawet  

o Najwyższy Trybunał Administracyjny. Nowy statut został zatwierdzony 

3 października 1931 roku przez Kierownika Tymczasowego Zarządu Mia-

sta31 i obejmował 100 stanowisk pracowników umysłowych (biurowych)  

i 19 fizycznych. Jeśli chodzi o grupy uposażenia urzędników, nie wprowa-

dzał żadnych modyfikacji32. Również kolejny statut opracowany rok później 

pozostawiał wcześniejsze rozwiązania w tej kwestii. W dniu 28 październi-

ka 1933 roku wydane zostało rozporządzenie Prezydenta RP o uposażaniu 

członków zarządu i pracowników związków samorządowych, które naka-

zywało, aby pobory tych osób obliczane były tak samo, jak w przypadku 

funkcjonariuszy państwowych i wojska33. Uwzględniając te wytyczne, wła-

dze miasta w 1934 roku przygotowały następny statut, który został za-

                                                           
31 W dniu 1 października 1930 roku Minister Spraw Wewnętrznych rozwiązał Radę Miejską 

miasta Radomia, złożył z urzędu członków Magistratu, a władzę w mieście powierzył Tymcza-

sowemu Zarządowi Miasta, któremu przysługiwały uprawnienia obu zlikwidowanych organów. 

Powodem podjęcia takiej decyzji była, według oficjalnego stanowiska władz państwowych, zła 

sytuacja finansowa miasta. Na czele radomskich władz komisarycznych stanął Kierownik Tym-

czasowego Zarządu Miasta (od połowy 1934 roku nosił on nazwę Tymczasowego Prezydenta 

Miasta). Do pomocy w charakterze organu opiniodawczego i doradczego przydzielono mu Radę 

Przyboczną, która składała się najpierw z 18 osób, a potem została zwiększona do 24 członków, 

powoływanych przez wojewodę kieleckiego. Tymczasowy Zarząd Miasta sprawował swe funkcje 

do końca 1934 roku. W roku tym zarządzono wybory do Rady Miejskiej, która ukonstytuowała 

się 13 grudnia 1934 roku i dokonała wyboru prezydenta Radomia, któremu na początku 1935 

roku, po zatwierdzeniu wyborów, Tymczasowy Prezydent Miasta przekazał władzę; APR, AmR, 

sygn. 7951, s. 53; sygn. 7955, s. 72; APK, UWK I, sygn. 7358, s. 146–149.  

32 APR, AmR, sygn. 7996, bns.  

33 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu 

członków zarządu i pracowników związków samorządowych (Dz. U. z 1933 roku, nr 86, poz. 667). 
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twierdzony przez wojewodę kieleckiego 5 stycznia 1935 roku34. Pod wzglę-

dem stopni uposażenia personel biurowy w dalszym ciągu zaszeregowany 

był od grupy VI do XII. Także przypisane każdemu stanowisku służbowe-

mu konkretne kategorie nie uległy zmianie. Przyjęte w powyższym statu-

cie regulacje odnośnie wynagradzania urzędników obowiązywały aż do 

wybuchu wojny. 

Stosunkowo niewielkie zarobki przy dość dużym obciążeniu pracą  

spowodowały znaczny wzrost korupcji wśród pracowników biurowych35. 

Jednym z głównych powodów zwalniania urzędników z zajmowanych sta-

nowisk było właśnie przyjmowanie „oddzielnego wynagrodzenia” od intere-

santów oraz innego rodzaju nadużycia finansowe. Zła sytuacja materialna  

i drożyzna panująca w całym mieście zarówno w czasie wojny, jak i tuż po 

jej zakończeniu sprzyjała rozwojowi tego negatywnego zjawiska36. O jego 

skali świadczy list prokuratora przy Sądzie Okręgowym w Radomiu  

z kwietnia 1919 roku skierowany do prezydenta miasta Radomia, w którym 

zwrócił się z apelem o okazanie wydatnej pomocy władzom sądowym w ści-

ganiu i zwalczaniu wszelkich przestępstw służbowych, w pierwszym rzę-

dzie mając na uwadze przekupstwa, i prosił o podawanie do wiadomości 

urzędu prokuratorskiego bądź władzom śledczym bezpośrednio, lub za po-

średnictwem policji […] o dostrzeżonych i ustalonych nadużyciach37.  

Warunki pracy urzędników radomskiego Magistratu w pierwszym okre-

sie jego funkcjonowania były dalekie od ideału. Nie istniała w tym czasie 

ani kasa emerytalna, ani kasa przezorności dla urzędników miejskich. 

Wprawdzie urzędnicy opracowali w końcu 1917 roku projekt kasy przezor-

ności, jednak ostatecznie nie uzyskał on aprobaty komisji Rady Miejskiej38. 

Brak przepisów normujących prawa i obowiązki tych pracowników miej-

skich był odczuwalny coraz bardziej. Tę sytuację często wykorzystywali 

sami urzędnicy. Sprawą dyskusyjną były w tym czasie godziny pracy, a to  

z powodu częstych zmian w tym zakresie. Początkowo na mocy decyzji Za-

rządu Miejskiego podjętej na jednym z jego pierwszych zebrań w dniu 17 

września 1915 roku zdecydowano, iż praca w biurach Magistratu odbywać 

się będzie w godz. od 8.30 do 13.00, a następnie od 15.00 do 18.0039. Dopiero 

później, uchwałą Magistratu z 20 lutego 1917 roku, od dnia 1 marca wpro-

wadzono w biurach urzędu miejskiego jednorazowe urzędowanie w godzi-

nach od 9.00 do 15.00, z czego petenci byli obsługiwani do godz. 14.00.  

                                                           
34 APR, AmR, sygn. 8663, bns. 

35 Z. Jankowska, Profil osobowo-zawodowy i zasady doboru urzędnika, [w:] O lepszą jakość 

kadr w administracji samorządu terytorialnego, Warszawa 2004, s. 49–50. 

36 APR, AmR, sygn. 9204, bns; J. Pawłowski, Historia systemu służby cywilnej w Polsce, 

http://dsc.kprm.gov.pl/ historia-systemu-sluzby-cywilnej-w-polsce-0 [dostęp: 3.09.2012]. 

37 APR, AmR, sygn. 8543, bns. 

38 APR, AmR, sygn. 8334, bns. 

39 APR, AmR, sygn. 7970, s. 12. 
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W czasie tym urzędnicy Magistratu powinni znajdować się na swoich miej-

scach i spełniać spoczywające na nich obowiązki, zaś na kierowników wy-

działów nałożono obowiązek surowej kontroli nad ścisłym przestrzeganiem 

przez urzędników godzin biurowych. Urzędnicy – codziennie rano – przy 

wejściu do Magistratu mieli podpisywać się w książce u woźnego, która 

następnie była odnoszona do gabinetu prezydenta; nie podpisani, czyli 

spóźniający się, byli uważani za nieobecnych40.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że godziny urzędowania radomskiego 

Magistratu w ciągu lat 1915–1939 zmieniały się dosyć często, głównie  

z powodu podziału na czas letni i zimowy oraz tzw. angielskich sobót. Rów-

nież decyzje w sprawie prowadzenia bądź nie książki kontroli przybywają-

cych do pracy pracowników biurowych niejednokrotnie ulegały zmianie. 

Jednakże z analizy materiału źródłowego wynika, że spóźnianie się bądź 

nieprzychodzenie bez usprawiedliwienia radomskich urzędników do pracy 

było prawdziwą plagą. Podobnie było w przypadku wychodzenia z urzędu  

w czasie pracy w celu załatwiania prywatnych spraw. Sytuacji nie zmienia-

ły nawet kary grzywny, potrącenia z dodatków drożyźnianych, nagany,  

a nawet groźby zwalniania z pracy. Od dnia 15 sierpnia 1917 roku wobec 

wszystkich pracowników urzędu opuszczających dyżur bez usprawiedliwie-

nia się sekretarzowi Magistratu wprowadzono kary dyscyplinarne, które 

również nie wpłynęły na poprawę sytuacji41. Każdy z urzędników zobowią-

zany był do zawiadamiania każdorazowo o niemożności przybycia w danym 

dniu do biura, jednak tego nakazu również nie przestrzegano. W związku  

z tym, o wszelkich zastrzeżeniach zaczęto informować konkretnych pra-

cowników pisemnie, często jednak z marnym skutkiem. Jak się wydaje, 

nawet kolejni prezydenci miasta pozostawali bezradni wobec tego zjawiska: 

Pomimo niejednokrotnych wezwań pracowników miejskich […] niepunktu-

alne uczęszczanie do zajęć biurowych nie tylko nie utraciło swego charakte-

ru chronicznego, lecz przeciwnie, w ostatnich czasach coraz większe przybie-

ra rozmiary42. Jednak uwagi te kierowane imiennie wprost do danego 

urzędnika nie dotyczyły tylko nieprzestrzegania godzin pracy. Często zda-

rzało się, że również sama jakość wykonywanych obowiązków pozostawiała 

wiele do życzenia. Bywały także sytuacje, w których petenci składali skargi 

na postępowanie43. W późniejszym czasie wprowadzono zasadę, że każde 

nieprzybycie pracownika powinno być usprawiedliwione pisemnym wyja-

śnieniem tego samego dnia do godz. 10.00. W wypadku choroby, niezależnie 

od pisemnego wyjaśnienia, należało przedstawić zaświadczenie lekarza 

Kasy Chorych, zwalniające od pracy najdalej w trzecim dniu zachorowa-

                                                           
40 APR, AmR, sygn. 9204, s. 1. 

41 APR, AmR, sygn. 8962, bns. 

42 APR, AmR, sygn. 7998, okólnik prezydenta miasta Radomia z 11 kwietnia 1924, s. 15. 

43 APR, AmR, sygn. 8385, skarga do prezydenta miasta Radomia z 24 października 1923, bns. 
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nia44. Oprócz punktualnego przychodzenia do pracy i właściwego wykony-

wania powierzonych obowiązków od urzędników wymagano również  

odpowiedniego zachowania, nie tylko w godzinach pracy45. Niewłaściwe 

postępowania pracowników biurowych często były poruszane w pismach 

kolejnych prezydentów miasta. W jednym z nich z 19 maja 1938 roku czy-

tamy: Dochodzą mnie z kilu stron […] wiadomości, że przy przyjmowaniu 

stron w biurze nadzoru budowlanego pracownicy tego nadzoru odnoszą się 

do stron niegrzecznie zarówno co do formy, jak i co do treści. Zdarzają się 

nawet wypadki bicia pięścią w stół46.  

Krzywdzące byłoby rozciąganie przytoczonych zdarzeń na cały personel 

urzędniczy radomskiego Magistratu. Dla równowagi warto wspomnieć rów-

nież o wielu urzędnikach wywiązujących się nienagannie z powierzonych im 

obowiązków, co owocowało przyznawaniem im wielu odznaczeń i orderów.  

W 1929 roku na wniosek prezydenta miasta wytypowano 84 pracowników  

(w tym urzędników) do uhonorowania medalem Dziesięciolecia Odzyskania 

Niepodległości, który został ustanowiony rok wcześniej47. Wspomniane wy-

różnienie otrzymały wszystkie wnioskowane osoby48. Warto w tym miejscu 

wspomnieć także o przyznawanych medalach Za Długoletnią Służbę. Prawo 

do nich przysługiwało wszystkim pracownikom umysłowym i fizycznym biu-

ra urzędu miejskiego, przedsiębiorstw i szpitali miejskich niezależnie od 

rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. Podstawowym warunkiem jego 

otrzymania był łączny okres pracy w instytucjach państwowych publiczno-

prawnych (np. w samorządzie miejskim, w ubezpieczalniach społecznych 

itp.), który trwał ponad 10 lat. Do tego okresu pracy wliczano rzeczywistą 

służbę państwową lub w instytucjach publiczno-prawnych od chwili zawią-

zania stosunku służbowego, nie wcześniej niż od 11 listopada 1918 roku oraz 

czas służby wojskowej obowiązkowej i ochotniczej, a także czas ćwiczeń  

wojskowych. Jak czytamy w piśmie prezydenta miasta Radomia z 1938 roku: 

Medal należało nosić na lewej piersi, bezpośrednio po odznaczeniach pań-

stwowych polskich, a przed odznaczeniami zagranicznymi49.  

Należy również podkreślić, że pracownicy biurowi radomskiego Magistra-

tu bardzo często byli przeciążeni obowiązkami. Zdarzały się sytuacje, w któ-

rych pracowali 11 godzin na dobę50, wykonując także czynności nie należące 

                                                           
44 APR, AmR, sygn. 9372, pismo naczelnika wydziału zdrowia publicznego z 24 października 

1930, s. 268. 

45 APR, AmR, sygn. 8851, okólnik Kierownika Tymczasowego Zarządu Miasta z 24 sierpnia 

1931, bns.  

46 APR, AmR, sygn. 8002, s. 39. 

47 APR, AmR, sygn. 8224, bns; K.W. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Polskie prawo 

administracyjne w zarysie, Kraków 1929, s. 164. 

48 APR, AmR, sygn. 8186, bns.  

49 APR, AmR, sygn. 8552, bns. 

50 APR, AmR, sygn. 7938, s. 88. 
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do ich zakresu kompetencji. Z przyjęciem Pragmatyki służbowej dla pracow-

ników Zarządu miasta Radomia, przygotowanej przez prezydenta miasta 

Radomia i przyjętej na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 1924 

roku, ustalono czas pracy urzędowej, która powinna trwać w dni powszednie 

7 godzin, a w soboty 5 i pół godziny. Niedziele i święta – oprócz nadzwyczaj-

nych wypadków – były wolne od pracy51. Jak już wcześniej wspomniano, go-

dziny te często ulegały zmianie. Dopiero w 1930 roku MSW w piśmie do wo-

jewodów wskazywało za pożądane, by dostosować godziny pracy urzędów do 

godzin pracy obowiązujących w centrali52.  

Dla samego personelu szczególnie ważna była kwestia jego zabezpie-

czenia emerytalnego, która na początku omawianego okresu funkcjonowa-

nia radomskiego urzędu praktycznie nie istniała. Wynikało to z tego, iż na 

ziemiach byłego zaboru rosyjskiego – w porównaniu z innymi dzielnicami 

kraju – brak było stosownych w tej sprawie przepisów53. Wejście w życie 

ustawy emerytalnej funkcjonariuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 

roku również nie rozwiązywało problemu, gdyż jej postanowienia nie zosta-

ły rozciągnięte na pracowników samorządowych54. W walce o zapewnienie 

odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego duże zasługi położyły związki 

zawodowe, które swym działaniem przyczyniły się skutecznie także do 

ogólnej poprawy sytuacji urzędników. W 1923 roku wszyscy pracownicy 

radomskiego Magistratu podzieleni byli na dwa związki: Związek Zawodo-

wy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Radomiu 

(utworzony w 1921 roku) oraz Związek Pracowników Miejskich w Polsce (do 

którego radomski oddział przystąpił w kwietniu 1923 roku)55. Jednak nie 

były one jedynymi istniejącymi w tutejszym urzędzie miejskim. Na przy-

kład w 1919 roku działał także Związek Zawodowy Woźnych56. Wspólnym 

mianownikiem działań przedstawicieli związków była walka o ogólną po-

prawę bytu pracowników miejskich i wprowadzenie Pragmatyki służbowej. 

W jej tekście wyraźnie zawarto, że pracownikom przysługiwało prawo  

korzystania z urlopu wypoczynkowego, do uposażenia emerytalnego,  

a wdowy i sieroty po nich miały prawo do zaopatrzenia wdowiego i sieroce-

                                                           
51 APR, AmR, sygn. 8547, bns. Pragmatyka służbowa dla pracowników Zarządu miasta Ra-

domia była pierwszym całościowym dokumentem wydanym przez władze miasta Radomia od 

czasu ponownego zorganizowania Magistratu w 1915 roku, w którym uregulowano wszystkie 

najważniejsze zagadnienia dotyczące zatrudnionych w urzędzie miejskim (prawa, obowiązki, 

kwestie obsadzania etatów, zaszeregowania urzędników itp.). 

52 APR, AmR, sygn. 8072, bns.  

53 O. Starbowski, Zaopatrzenie emerytalne pracowników komunalnych w b. zaborze rosyj-

skim, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1931, nr 14, s. 512–513. 

54 Ustawa Emerytalna funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 roku (Dz.  

U. z 1921 roku, nr 70, poz. 466). 

55 APR, AmR, sygn. 8228, bns; B. Grześ, op. cit., s. 55, 262. 

56 APR, AmR, sygn. 8334, bns.  
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go na zasadach określonych w Przepisach o uposażeniu emerytalnym za-

twierdzonych przez Radę Miejską na początku 1924 roku57. Urzędnikowi  

i jego najbliższej rodzinie zapewniono bezpłatną opiekę lekarską i środki 

lecznicze przez ubezpieczenie w Kasie Chorych.  

Rada Miejska 9 marca 1926 roku uchwaliła nowy Statut o odprawach  

i zabezpieczeniu emerytalnym pracowników miejskich miasta Radomia i ich 

rodzin58, lecz art. 41 tego statutu mówił, że działanie jego zostało ograniczone 

terminem do czasu wydania państwowej ustawy emerytalnej lub miejskiej 

normującej prawa emerytalne urzędników i pracowników samorządowych, co 

nadawało mu charakter prowizoryczności. Przepisy te przewidywały nabycie 

praw emerytalnych przez wszystkich pracowników miejskich już po 10 latach 

pracy. W razie utraty zdolności do pracy przed upływem tego okresu z powo-

du pewnych określonych chorób pracownik również uzyskiwał emeryturę.  

W przypadku opuszczenia stanowiska nie z własnej winy przed uzyskaniem 

prawa do emerytury pracownik otrzymywać miał co najmniej trzymiesięczną 

odprawę. Utrata praw emerytalnych następowała wskutek nałożenia kary 

sądowej za „przestępstwa hańbiące”. Wdowom i sierotom po pracowniku 

miejskim zapewniono zaopatrzenie oraz tzw. pośmiertne59. W dniu 24 listo-

pada 1927 roku ukazało się długo wyczekiwane rozporządzenie o ubezpiecze-

niach pracowników umysłowych wydane przez Prezydenta RP60. Artykuł  

5 tego rozporządzenia wyłączał jednak pracowników komunalnych z grupy 

państwowych pracowników umysłowych61. W związku z tym władze miasta 

we własnym zakresie musiały uregulować kwestię uposażeń emerytalnych 

pracowników Magistratu. Sprawa stawała się o tyle pilna, iż wojewoda kie-

lecki zdecydował się w dniu 14 października 1931 roku zawiesić także Statut 

o odprawach emerytalnych62. Dlatego też ówczesne władze komisaryczne 

Radomia zmuszone zostały do podjęcia szybkich prac w tym zakresie. Osta-

tecznie decyzją Kierownika Tymczasowego Zarządu Miasta wprowadzono  

w dniu 3 marca 1932 roku, po uwzględnieniu poprawek władz nadzorczych, 

kolejny Statut o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników miejskich miasta 

Radomia i ich rodzin, który w zasadniczych sprawach nie wprowadzał żad-

nych istotnych zmian63. 

                                                           
57 APR, AmR, sygn. 8189 bns; sygn. 7950, s. 211. 

58 APR, AmR, sygn. 8186, bns; APK, UWK I, sygn. 4218, s. 221–233. 

59 APR, AmR, sygn. 7950, s. 465, 469–491; APK, UWK I, sygn. 4219, s. 7–23. 

60 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu 

pracowników umysłowych (Dz. U. z 1927 roku, nr 106, poz. 911). 

61 H. Czajka, Powiatowe fundusze emerytalne i komisje wymiaru emerytur w II Rzeczypospo-

litej na przykładzie powiatowego związku komunalnego w Krasnymstawie, „Archiwariusz Zamoj-

ski” 2010, t. 9, s. 49. 

62 APK, UWK I, sygn. 4218, s. 40–41. 
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Zgodnie z Przepisami o urlopach pracowników miejskich zatwierdzonymi 

przez Radę Miejską w dniu 20 maja i 26 czerwca 1924 roku64 oraz Pragmatyką 

służbową opracowaną w tym samym roku, a także w oparciu o postanowienia 

Ustawy z dnia 16 maja 1922 roku o urlopach dla pracowników, zatrudnionych 

w przemyśle i handlu65 określono zasady przyznawania urzędnikom radom-

skiego Magistratu urlopów wypoczynkowych, udzielanych w okresie letnim. 

Pracownikowi stałemu (stabilizowanemu), który przesłużył w służbie miejskiej 

do 10 lat, przysługiwał urlop wypoczynkowy na czas jednego miesiąca, ponad 

10 do 20 lat – 5 tygodni, a powyżej 20 lat – 6 tygodni. Pracownikowi umysło-

wemu niestabilizowanemu (kontraktowemu) przysługiwało po półrocznej nie-

przerwanej pracy 14 dni urlopu, po rocznej zaś urlop miesięczny66. Przepisy 

głosiły ponadto, że w każdym wydziale i przedsiębiorstwie corocznie należało 

sporządzać plan urlopów, a każda osoba musiała rozpocząć korzystanie z wy-

poczynku w terminie wyznaczonym w planie. Zmiana pierwotnie ustalonego 

urlopu mogła mieć miejsce jedynie w wypadkach wyjątkowych, po uprzednim 

porozumieniu się z naczelnikiem wydziału ogólnego. Pracownik mógł zostać 

również z urlopu odwołany o ile tego wymagają ważne i niecierpiące zwłoki 

względy służbowe, jednak zawsze tylko za pośrednictwem wydziału ogólnego po 

wyrażeniu zgody na odwołanie p. prezydenta lub p. wiceprezydenta67. Przysłu-

gujące urzędnikom urlopy należało wykorzystywać w ciągu roku, gdyż w prze-

ciwnym razie nie były doliczane do urlopu w roku następnym, ani też nie wy-

płacano ekwiwalentów za ich niewykorzystanie. W 1931 roku wojewoda  

kielecki zdecydował się uchylić dotychczasowe przepisy w tej sprawie, nakazu-

jąc władzom miasta Radomia opracowanie nowych wytycznych68. Jednak  

w materiałach źródłowych nie udało się odnaleźć kolejnego regulaminu, który 

regulowałby kwestię urlopów pracowników radomskiego urzędu miejskiego. 

Stali pracownicy umysłowi posiadali legitymacje pracownicze. Niestety 

nie znaleziono żadnego tego typu dokumentu. Prawo do ich posiadania mieli 

także ci pracownicy fizyczni, którym były one niezbędne do wykonywania 

obowiązków służbowych. Z zachowanych przepisów wynika, że legitymacje 

pracownicze zaopatrzone były w zdjęcie, a okres ich ważności przedłużany 

był corocznie w wydziale ogólnym. Nowy wzór legitymacji został wprowadzo-

ny pod koniec 1938 roku69.  

Położenie materialne personelu urzędniczego radomskiego Magistratu, 

zwłaszcza w pierwszym etapie jego funkcjonowania, nie było ani łatwe, ani 
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stabilne. Tymczasowość oraz niejednolitość obowiązujących w tym czasie 

przepisów odnoszących się do kwestii wynagrodzeń urzędników czy też 

spraw emerytalnych wpływało na obniżenie ich poziomu moralnego, a tym 

samym odbijało się również negatywnie na działalności samego urzędu. 

Zdawały sobie z tego doskonale sprawę władze miasta Radomia, które aby 

ulżyć finansowo zatrudnionym w Magistracie, organizowały dla nich różnego 

rodzaju pomoc w postaci dodatków pieniężnych, zapomóg czy też zasiłków. 

Wszystko to miało wesprzeć materialnie urzędników w tych trudnych chwi-

lach pierwszych lat tworzącej się wówczas administracji, której przypadło 

odradzać się w burzliwym okresie naszej historii. Z upływem czasu i wpro-

wadzaniem kolejnych przepisów, będących nota bene bardzo często rezulta-

tem prawdziwej walki toczonej na różnych polach, daje się zauważyć stop-

niowe polepszenie sytuacji finansowej urzędników miejskich. Na pewien czas 

proces ten zachwiał wielki kryzys gospodarczy, jaki wybuchł pod koniec lat 

dwudziestych XX wieku, powodując pauperyzacje ogromnych rzesz społe-

czeństwa i odbijając się negatywnie na budżetach samych miast, a zatem 

także i płacach pracowników Magistratów. Jednak mimo tych trudności, 

pozycję materialną radomskich urzędników przed wybuchem II wojny świa-

towej można uznać za stabilną. Pensje ich może nie były zbyt wysokie, lecz 

praca w urzędzie stawała się w pewnym sensie namiastką bezpieczeństwa  

w sytuacji, gdy światowa gospodarka nie do końca doszła jeszcze do siebie po 

wielkim kryzysie ekonomicznym. 

Abstract  

Material situation officials of the Municipality  

of Radom in the years 1915–1939 

During World War I, as a result of the offensive of the Central Coun-

tries in mid 1915, part of the territory of the former Kingdom Polish – in-

cluding and Radom – was placed under Austrian occupation. The new  

authorities instructed the local political elite again to organize the munici-

pality and determine his competence and complete staff personnel. The 

newly recruited officials they became the largest workers group of the Mu-

nicipality of Radom. It was from them depend on the smooth functioning of 

the office. Therefore, a key issue it became regulate matters relating to 

staff salaries. The issue of regulating salaries of office workers in Radom 

Municipality in the first period its functioning has not been determined 

and underwent frequent changes. Same salaries were not high, therefore, 

the city authorities try to support materially officials organizing them in 

the form of general help additives cash allowances or benefits. However, all 

measures taken were temporary only. This state of affairs continued until 

the mid twenties of the twentieth centurywhen the President's Regulation 
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of 30 December 1924 municipality have been obliged to introduce in the 

form of the statute time equivalent positions for employees specifying re-

quired for these positions qualifications and standards attached to them 

salaries. On 28 October 1933 it was issued a further next Regulation of the 

President of the Republic of Poland. It required that the salaries of these 

persons were calculated in the same way as for government officials and 

army. Given these guidelines, the city authorities in 1934 prepared statute, 

which was approved by the governor Kielce on 5 January 1935. It adopted 

regulations regarding the remuneration of civil servants be in force until 

the outbreak of World War II. 

 

Key words: city officials, salary, Radom, municipality 

Słowa kluczowe: urzędnicy miejscy, wynagrodzenie, Radom, magistrat 
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American artists and writers in the Weimar Republic  

in the years 1918–1932 

One of the aggressors of World War I had been the German Empire, 

which suffered the consequences of their defeat. Country devoured political 

chaos, sometimes taking the character of the revolution. At the rubble of the 

German Empire, was born the Weimar Republic. The young state was torn 

by social, economic and political problems1. The first years of existence of the 

republic had a stormy character. Both the right and the extreme left move-

ments had tried to seize power through insurrections or putsches. 

The most important source for the present study were memories of US 

citizens visiting the Weimar Republic in the years 1918–1932. These includ-

ed, among others, American writers, artists, film directors and architects. 

In this article I tried to answer some questions: Why American artists 

came to the Weimar Republic? What they liked in Germany? Do Americans 

believed that the Republic was a good place to live? 

My work has three main parts, to a large extent related to chronology. At 

first I presented Americans arrivals to the Republic in the period 1918–1924. 

In the second part I presented the "golden period" in the history of the Ger-

man state (1925–1929), in the last part I analyzed the end of the Weimar 

Republic (1929–1932). 

Calming the internal situation in Germany has boosted interest of Amer-

ican artists in arrivals to this country. They were attracted by the cosmopoli-

tan atmosphere of the German capital2. In Berlin, they could meet poets, 

                                                           
1 H. Orłowski, C. Karolak, W. Kunicki, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006, s. 415. 

2 In 1920, Berlin has a population of 4.3 million people, the city became the third largest ur-

ban agglomeration in the world after New York and London. In 1920 in Germany lived nearly 

61 million people – I. Luba, Berlin. Szalone lata dwudzieste, nocne życie i sztuka, Warszawa 

2013, s. 35. In the 20's many American writers decided to start or develop their writing career in 

Europe. Especially popular artists traveled to Paris, London and Berlin. American artists saw 

their homeland as a country puritanical, conservative and having a mercantile mentality – 

Historia literatury amerykańskiej w XX wieku, tom 1, red. A. Salska, Kraków 2003, s. 189. 
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writers, painters, architects, actors and directors from all over the world3. 

Particularly to Berlin came representatives of the so-called "lost generation", 

especially writers4. American correspondents acquainted with the represent-

atives of German Dadaism. Ben Hecht, the correspondent of "Chicago Daily 

News" during his stay in Germany in 1918–1920, met George Grosz and 

became also an honorary member of the Club Dada5. Another American who 

was fascinated by the Dadaists was a literary critic Matthew Josephson. His 

friend, editor-in-chief of the magazine "Broom", Harold Loeb in August 1922 

decided even to transfer of the journal to Berlin. The project turned out to be 

short-lived due to financial problems. Josephson in early 1923 had to return 

to the United States6. 

An important argument in favor of the candidature of Berlin as a place of 

residence was favorable conversion rate of the dollar in relation to the mark7. 

In December 1918 German paid 8.25 marks per 1 dollar, 48 marks a year 

later, in December 1920 conversion ratio was 1: 73. The next year German 

paid 192 marks per 1 dollar. In December 1922 this percentage increased to 

7 590 marks8. In Germany were a lot cinemas, theaters, swimming pools, 

racetracks or luxury suites, which was an attraction for tourists. In Berlin 

began a crazy era of jazz and Americanization9.  

Berlin was known also as the gateway of Europe. Lilian Mowrer recalled 

that the Americans often stopped in Germany while traveling through Eu-

rope, or going back to the States. Berlin seemed to be an interesting place to 

visit because of inflation and the collapse of moral standards. It was also  

a good stop on the way to the Soviet Union, particularly because of the exist-

ence of a large Russian colony in Berlin10. 

                                                           
3 I. Luba, op. cit., s. 8; B. Jałowiecki, Berlin Potsdamer Platz – integracja i dezintegracja me-

tropolii, „Studia Regionalne i Lokalne” 2004, nr 4(18), s. 100. 

4 The Lost Generation – writers who during the war served on the front lines in the branch-

es of health (eg. Ernest Hemingway) or have completed military training just before the end of 

the war (F. Scott Fitzgerald). These writers opposed to the system of values, wrote about the 

falsity of the language and pointed to the apocalyptic dimension of war.  

5 J.D. Meyer, Ben Hecht and George Grosz. A Dada Happenstance During the 1920s, “Jour-

nal of the Caxton Club” march 2012, Volume XX, No. 3, s. 5; G. Grosz, An Autobiography, Berke-

ley – Los Angeles – London 1998, s. 139–140; T. Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej 

1919–1933, Poznań 2004, s. 318–319. 

6 D.E. Shi, Matthew Josephson. Bourgeois Bohemian, New York 1981, s. 66, 74. 

7 A. Nagorski, Hitlerland. Jak naziści zdobywali władzę, przeł. Katarzyna Bażyńska-

Chojnacka i Piotr Chojnacki, Poznań 2012, s. 33.  

8 B. Widdig, Culture and Inflation in Weimar Gemany, New York 1999, s. 42. 

9 O.G. Villard, Germany 1922 II: The Price the People are Paying, “The Nation” 1922, vol. 

115, No. 2977, July 26, s. 87–88; D. Spoto, Błękitny Anioł. Życie Marleny Dietrich, przeł. [z ang.] 

Marzena Krzewicka, Warszawa 1997, s. 34–35. 

10 P. Kurth, American Cassandra: The Life of Dorothy Thompson, Boston 1990, s. 94;  

M. Heald, American Journalists in Europe 1900–1940, Kent 1988, s. 55; B. Widdig, op. cit., s. 86. 
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The Americans noted that after the war in large German cities, there has 

been a change in terms of morality. Berlin, by US citizens was seen, as "Sod-

om and Gomorrah" of Europe. The journalist Oswald Garrison Villard wrote 

that in Germany widespread prostitution, perversion, alcoholism and drug 

addiction11. Isadora Duncan drew similar conclusions. Together with her 

husband, she visited the club for homosexuals. Americans such establish-

ments treated as tourist attractions12. 

US citizens admired the Germans for their thrift and rapid recovery 

from the post-war crisis. Positive trends were, however, hampered by eco-

nomic problems. At the turn of 1922 and 1923 in Germany there was a fi-

nancial crisis and the collapse of the German currency. French and Belgian 

troops occupied the Ruhr areas. The reason for the entry of troops was the 

suspension of payment of reparations. The German government urged citi-

zens living in the Ruhr Area to take a general strike. Any material losses 

was compensated by the authorities of the Republic. Authorities printed 

money, causing first inflation and then hyperinflation. In January 1923 the 

dollar cost almost 18 thousand marks, to mid-May there was a ratio of 1 to 

20,000. The following months meant rapid devaluation of the currency. In 

August 1923 the dollar cost about 4.6 million marks. Three months later the 

ratio was 1: 4.2 trillion marks. Because of difficult situation in 1923 has 

been many mass strikes in Germany13. The government of Chancellor Wil-

helm Cuno was disbanded in August. New chancellor became Gustav Stre-

semann from the DVP14. Finally, president Ebert announced the declaration 

of cessation of passive resistance in September 26, 1923.  

Time of economic crisis in Germany in the years 1923–1924 was a haven 

for foreigners. Reich became extremely cheap state, ideal for redemption 

homes, premises or businesses, and start-ups. The Americans prospered then 

in Germany like the financial elite. There was also a lot of American stu-

dents at German universities15. American writer Malcolm Cowley, a repre-

sentative of the “Lost Generation”, came to Berlin to visit friends Matthew 

Josephson and Harold Loeb. Both men moved to the German capital for fi-

nancial reasons. In Berlin, gentlemen printed magazine "Broom". Cowley 

noted that the Josephson for the payment of 100 dollars a month in Germany 

could maintain a two-level apartment. Matthew also hired two maids, paid 

for riding lessons given to his wife, ate in the best restaurants, he collected 

                                                           
11 O.G. Villard, op. cit., s. 87–88.  

12 Berlin was regarded as the capital of homosexuals. The most famous gay and lesbian clubs 

include: Eldorado, Mikado, Bülow-Kasino whether Kleist-Kasino – F. Tamagne, A History of Ho-

moseksuality in Europe. Berlin, London, Paris, 1919–1939, vol. I & II, New York 2006, s. 37–39. 

13 T. Kotłowski, Kryzys 1923 roku w Niemczech, Poznań 1988, s. 65–69, 74–83. 

14 Gustav Stresemann Cabinet consisted of members of the so-called “grand coalition”: DVP, 

Centre, DDP, SPD.  

15 I. Luba, op. cit., s. 76. 
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images and financially supported German writers16. Cowley this situations 

described as madness. In Germany, foreigners have speculated on a large 

scale and bought up companies and buildings. Ernest Hemingway who was 

traveling in southern Germany at the end of 1922, and in the spring of the 

following year saw the birth of xenophobic feelings. Writer and "Toronto 

Star" correspondent reported the dissatisfaction of German businessmen 

from the inflow of foreign capital17. US Consul in Munich, Robert Murphy 

noted that many Americans bought homes in Germany. At the time of infla-

tion a few of his compatriots made a fortune. In addition, US citizens lend 

Germany money for a high percentage. Presented action met with discontent 

of the native population18. The writer Josephine Herbst, who lived in Berlin 

in autumn 1922 in her memoirs described the reality of the Weimar Repub-

lic. The writer drew attention to the hedonistic lifestyle of Americans enjoy-

ing a favorable currency exchange19. 

However, not all Americans were equally benefited from the realities of 

hyperinflation. Dancer Isadora Duncan visited Germany in February 192320. 

She came to Berlin from Paris. She checked into a hotel Palast, where she 

organized for friends of her husband a Russian evening21. Due to financial 

problems she had to move from Palast to cheap small hotel near the Frie-

drichstrasse train station. Duncan noted that the city was filled with prosti-

tutes. There were also incidents of robbery and assault. Isadora quickly de-

cided to leave the German capital and in April 1923 she returned to Paris22. 

Hyperinflation intensified in society need to escape from the dreariness 

of life. In times of economic crisis quickly cabarets became extremely popu-

lar. In the winter season 1923/24 such clubs in Berlin were 156. There were 

many clubs for lesbians, gays and transvestites. They were popular, even 

created special guides with their locations23. American correspondent Hubert 

Renfro Knickerbocker noted that the available books were quickly not com-

plete. It was connected with the fact that the number of clubs still keep in-

creasing24. Due to the increasing number of homosexuals in Berlin, the city 

acquired the title – the capital of gays and lesbians. 

                                                           
16 O. Friedrich, op. cit., s. 125; Por.: D.E. Shi, op. cit., s. 68.  

17 W. Zacharasiewicz, Images of Germany in American Literature, Iowa City 2007, s. 101;  

O. Friedrich, op. cit., s. 132.  

18 R. Murphy, Diplomat Among Warriors, New York 1964, s. 18–19.  

19 W. Zacharasiewicz, op. cit., s. 103. 

20 C. Stern, Poeta i Tancerka. Isadora Duncan i Siergiej Jesienin, tłum. Urszula Szymander-

ska, Warszawa 2006, s. 141.  

21 P. Kurth, Isadora Duncan, Warszawa 2003, s. 458. 

22 C. Stern, op. cit., s. 143–145; P. Kurth, Isadora…, s. 458–459. 

23 I. Luba, op. cit., s. 80.  

24 H.R. Knickerbocker, Niemcy na rozdrożu, Warszawa 1932, s. 37. 
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American screenwriter Anita Loos, during her visit to Germany in 1923 

noticed that every woman in Berlin in the evening could turn into a man, 

and the most beautiful lady in the street turned out to be a Conrad Veidt, 

who later became a film actor25. Writer Ernest Hemingway in December 

1923 noted that in the nightclubs of Berlin cocaine was as popular as cham-

pagne in France. American writer Robert McAlmon living in Germany in the 

years 1921–1923, description of Berlin concluded in a few short stories pub-

lished under the title of “Distinguished Air” in 1925. He described hedonistic 

lifestyle of Americans and presented the decadent, night life of Berlin. He 

drew attention to immorality, prostitution, homosexuality, bisexuality and 

transvestites. On street corners he saw boys and girls dressed in black leath-

er. In every club he meets drug addicts and their dealers. The Germans were 

fascinated by nudity. Guests often in clubs danced without clothes26. 

In addition to the moral liberation and favorable currency exchange in 

Germany, the Americans liked the attitude of citizens of the republic to the 

United States. The US was seen as a modern state, a country of unlimited 

possibilities. Germany positively perceived the Americans and had for US 

citizens respect27. 

The years 1924–1929 are considered a "golden period" of the Weimar Re-

public. This impression was shared, by coming to this country Americans. 

The financial and internal situation in Germany had normalized. Stabiliza-

tion contributed to a drop in support radical movements. Lots of radical and 

anti – republican parties had been pushed to the margins of political life. 

American correspondents drew attention to the progressive Americaniza-

tion of the Weimar Republic28. Germans dressed in clothes fashionable in the 

US and admired artists from the United States. American dancers were very 

popular because of their lightness, slender legs and waist. Following the 

example of the US in Germany were installed first traffic lights and cars 

became increasingly common. Edgar Mowrer added that the "mass produc-

tion recast Germany into the United States of Europe"29. To Germany come 

more and more Americans. They felt there like at home. Each hotel had, for 

example, separate American bar, or served drinks straight from the US. 

                                                           
25 O. Friedrich, op. cit., s. 128.  

26 R.E. Zeikowitz, Constrained in Liberation: Performative Queerness in Robert McAlmon’s 

Berlin Stories, “College Literature” Summer 2004, vol. 31, Issue 3, s. 32–36. 

27 D.J. Peukert, Republika Weimarska. Lata kryzysu klasycznego modernizmu, Warszawa 

2005, s. 185.  

28 The Americanization of Germany manifested itself not only in popularity of the US culture, 

but also in the assimilation of modern technology straight from the United States – I. Luba, op. 

cit., s. 43–44. American correspondents believed that Germany alongside Soviet Union were among 

the most interesting countries on the European continent – M. Heald, op. cit., s. 64–65. 

29 A. Nagorski, op. cit., s. 73; M. Heald, op. cit., s. 82–83.  
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Dorothy Thompson noted that in the Weimar Republic in five years 

(1924–1929) had change everything. Germans made a remarkable progress. 

Lilian and Edgar Mowrers stated that Germany accepted technology news 

from the US, but have adapted them to their mentality. Observing the pur-

suit of the Germans for a new type: diet, technology Edgar said that the citi-

zens of the Reich had lacked of common sense. The correspondent wrote 

about the citizens of the Weimar Republic, as follows: "They are intellectual-

ly rich and poor in common sense. You could convince them to believe in  

almost anything"30.  

In Germany was built the largest film studio in Europe – Universum 

Film AG (UFA). Soon the firm began to compete with Hollywood. Represent-

atives of the US studios came to Weimar Republic to look for new film actors, 

directors, writers and costume designers. Hollywood managers signed 

agreements with, among others, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, Hans 

Dreier, Emil Jannings and Pola Negri31. 

Germany not only provide outstanding artists of American cinema. They 

were also the inspiration for filmmakers from the US. David Wark Griffith 

called the father of American feature movie, directed in Germany in 1924 

one of his greatest films32. In the work titled "Is not Life Wonderful" he pre-

sented the story of German refugees from Polish. Griffith presented the real-

ities of post-war Germany until 1923. The director showed overpopulation of 

Berlin and its international nature. The main characters of the movie strug-

gled with poverty and was fighting with post-war trauma33. 

Artists from the United States through that Germany was an ideal state 

for career development. Citizens of the Weimar Republic were open to all 

types of new and exotic. Josephine Baker, along with La Revue Nègre visited 

Berlin in December 192534. Germany considered black artists as fascinating. 

They were seen as closer to nature and unspoilt. Germans believed that Afri-

can-Americans danced with using senses rather than the mind as the Euro-

peans. In Berlin in mid – Twenties there was a fashion for hairstyle of 

                                                           
30 A. Nagorski, op. cit., s. 82. 

31 D. Spoto, op. cit., s. 79; J. Płażewski, Historia filmu 1895–2000, Warszawa 2001, s. 89; T.J. 

Saunders, Hollywood in Berlin: American Cinema and Weimar Germany, Berkeley – Los Ange-

les – London 1994, s. 60; por.: P. Negri, Pamiętnik gwiazdy, Warszawa 1976, s. 161. 

32 M. Oleszczyk, David Wark Griffith – narodziny autora, [w:] Mistrzowie kina amerykań-

skiego. Klasycy, red. Ł.A. Plesnar, R. Syska, Kraków 2006, s. 32; S. Kracauer, From Caligari to 

Hitler. A Psychological History of the German Film, Princeton 1966, s. 169–170. 

33 Isn’t Life Wonderful, director David Wark Griffith, 1924.  

34 A black dancer at the beginning of her career worked in Paris. Her unique dance style 

quickly made her famous. At the end of 1925 with La Revue Nègre she went on tour in Europe. 

Josephine visited Germany again in 1928 – N. Nenno, Femininity, the Primitive, and Modern 

Urban Space: Josephine Baker in Berlin, [in:] Women in the Metropolis Gender and Modernity in 

Weimar Culture, ed. K. von Ankum, Berkeley – Los Angeles – London 1997, s. 157. 
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Baker35. Josephine was getting from fans perfumes, furs and jewels. Dancer 

wrote: "In Berlin I received the greatest amount of love letters, bouquets and 

gifts. Gifts without end"36. The most memorable gift was a luxury cabriolet. 

Baker started the tour of the cities of the Republic. She visited, among others 

Dresden, Leipzig, Munich or Hamburg. A black artist met with cool or even 

hostile reception from the local authorities. The municipal authorities did 

not hide their condemnation for Baker lifestyle37. 

Americans was also fascinated, by the German bohemians. In the five 

golden years of the Weimar Republic many new artistic trends was born in 

Germany. Correspondent Louis Lochner, who was since 1925 chief of “Asso-

ciated Press” bureau in Berlin, often wrote about most popular cafe in the 

German capital. He drew attention to their social and cultural character. 

Cafes next to hotels and restaurants gathered bohemians of the capital38. 

There Germans created new patterns. In the Reich it was formed, for exam-

ple, the Bauhaus movement. American architect Philip Johnson was interest 

in this movement. American has repeatedly visited Germany in the years 

1928–193239. For a young man Berlin was a dream come true. He was 

breathing freedom that he had never felt in the US. The German architec-

tural movements fascinated many architects from the US40. At the end of the 

twenties they appeared in the Bauhaus school.  

To Germany also came American writers. Sinclair Lewis came to Berlin 

in July 1927, it was his next trip to this country41. Lewis was considered to 

be extremely popular writer in Germany42. At the beginning of his visit he 

met correspondent Dorothy Thompson, who in 1928 became his wife43. The 

German elite organized for writer a lot of event, where he could met for ex-

ample German writers and artist. During his stay in Germany Lewis met 

                                                           
35 E. Weitz, op. cit., s. 47; O. Friedrich, op. cit., s. 199–200; I. Luba, op. cit., s. 87. 

36 J. Baker, Czarna Wenus. Pamiętniki Józefiny Baker, zebrał i spisał M. Sauvage, Warsza-

wa 1928, s. 87. 

37 J. Baker, C. Chase, Josephine: The Hungry Heart, New York 1993, s. 161. 

38 I. Luba, op. cit., s. 101–102.  

39 E. Weitz, op. cit., s. 153–184.  

40 To Germany came, among others, Alfred H. Barr, Jr., director of the Museum of Modern 

Art, the architect Catherine Bauer, designer Norman Bel Geddes and architect Henry-Russell 

Hitchcock – M. Kentgens-Craig, The Bauhaus and America. First Contact 1919–1936, Cam-

bridge – London 1999, s. 82.  

41 Sinclair Lewis came to Germany in 1923. Two years later, the writer visited Munich dur-

ing the carnival – W. Zacharasiewicz, op. cit., s. 91. 

42 M. Schorer, Sinclair Lewis. Życie Amerykanina, przeł. Teresa Święcka, Warszawa 1968, s. 436. 

43 Dorothy Thompson came to Germany in 1925, she wrote to "Public Ledger" and "Evening 

Post". She was also the director of the Central European Press Service having its headquarters 

in the German capital – J.M. Hamilton, Journalism’s Roving Eye: A History of American For-

eign Reporting, New York 2009, s. 267.  
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with members of the American-German Club. Then, with fellow Americans 

went on a trip to the Rhineland. Lewis noted that the Germans were polite, 

well educated and sophisticated. Also they knew English perfectly. The writ-

er his memories of stay in Germany posted on the novel Dodsworth pub-

lished in 192944. 

The cosmopolitan Germany also seemed to be a good place to begin or 

advance career. UFA film company was the largest center of producing mov-

ies in Germany and the main competitor to Hollywood. American actress 

often, to develop career decided to move to Germany45. Good examples of that 

kind hopes was the main character of the movie title "Cabaret", American 

singer Sally Bowles. She sang at the club in Berlin hoping for an engage-

ment at the film company46. The real person, who came to Germany was 

actress Anna Mae Wong. She arrived in April 192847. Wong became friends 

with famous movie star Marlene Dietrich and director Leni Riefenstahl48. 

During her stay she drew attention to the cosmopolitan atmosphere of Berlin 

and Germany. The European adventure gave Wong status of international 

celebrity. In the United States she hasn’t been able to achieve such success49. 

In the same period in Germany lived American actress Louise Brooks. In 

1929 she worked on the Germany film "Pandora's Box"50. In the Georg Wil-

helm Pabst’s movie she was playing the main character, Lulu. From the time 

of her visit she remembered decadent world of Berlin night clubs. Brooks 

stated that she could easily play the role of a femme fatale Lulu having 

around her examples51. 

The golden years of the republic ended with the Great Depression. Due to 

financial links with the United States, Germany quickly felt its effects. By 

mid-1931 Americans had invested in Germany several billion dollars, includ-

                                                           
44 M. Schorer, op. cit., s. 437–438; W. Zacharasiewicz, op. cit., s. 92.  

45 In the period 1926–1928, film market in Germany was at 42.5% possessed by indigenous 

films, in 39.5% by Hollywood. Productions from other countries amounted to 18%. In the period 

1929–1931 German films increased their share to 48.4%, Hollywood has reduced to 31.3%, the 

other countries received 20.3% of the shares – S. Brockmann, A Critical History of German 

Film, Rochester, New York 2010, s. 53. 

46 Cabaret, director Bob Fosse, 1972. 

47 G.R. Hodges, Anna May Wong: from laundryman’s daughter to Hollywood legend, Hong 

Kong 2012, s. 65. 

48 D. Spoto, op. cit., s. 55; Anna May Wong In Her Own Words, director Yunah Hong, 2013.  

49 S.J. Lim, “Speaking German Like Nobody’s Business”: Anna May Wong, Walter Benjamin, 

and the Possibilities of Asian American Cosmopolitanism, “Journal of Transnational American 

Studies” 2012, 4(1), s. 1–13.  

50 S. Brockmann, op. cit., s. 48.  

51 Lulu in Berlin, interview by Richard Leacock, director Richard Leacock, Susan Steinberg 

Woll, 1984. 
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ing 900 million dollars in the form of short-term52. They had been withdraw-

al from the Republic, which caused the crisis and rising unemployment. Cri-

sis caused a radicalization of public sentiment, which aroused anxiety of 

American creditors. 

Another manifestation of the deterioration was the political crisis in the 

German parliament, which took place in 1930. It wasn’t possible to create  

a government having the support of the majority of Members of the Reichs-

tag. In this situation, the head of state Paul von Hindenburg began a system 

of government appointed by the president53. The first such Chancellor be-

came Heinrich Brüning. American ambassador Frederick Sackett perceived 

German politician as a very competent person, who was able to calm the 

situation in Germany54. 

Americans were horrified by the deterioration of the financial situation of 

the Germans. Langston Hughes in his autobiography I Wonder as I Wander 

described the situation which he found in the German capital in July 1932.  

A writer who had traveled around the world concluded that in the German 

capital lived most desperate people in the world55. 

Not all Americans were aware of the seriousness of the situation in Ger-

many. The poet Louis Untermeyer (1885–1977) described Germany as al-

most idyllic place. In his work “Blue Rhine, Black Forest” (1930) American 

described Reich as a country of thinkers and poets. Untermeyer was seduced 

by the beauty of the landscape56.  

Also, American writer Joseph Hergesheimer was impressed by the 

achievements of the Germans. Berlin developed in the style of the Bauhaus 

school was for him the synonymous of modernity. He noticed on the streets 

Brownshirts , however, he believed that these units hateful did not have  

a chance to win. During his stay in Germany he met many intellectuals. Af-

ter talking with them he noticed that almost everybody wanted to get away 

from the republic to the United States. They afraid about the future of the 

Weimar Republic57. 

                                                           
52 Americans in Germany had in their possession 215 enterprises, and in 1500 they had 

shares – C. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1990, tom 1: Druga Rzesza i Republika 

Weimarska, Poznań 2004, s. 127. 

53 H.A. Turner Jr., 30 dni z życia Hitlera. Styczeń 1933 roku, Warszawa 2000, s. 13–14.  

54 B.V. Burke, Ambassador Frederic Sackett and the Collapse of the Weimar Republic from 

1930 to 1933, Cambridge University Press 1994, s. 3. 

55 L. Hughes, J. McLaren, The Collected Works of Langston Hughes, volume 14: Autobiog-

raphy: I Wonder As I Wander, Columbia – London 2003, s. 96–97. 

56 W. Zacharasiewicz, op. cit., s. 97. 

57 J. Hergesheimer, Metropolitan Passage – Berlin, “Saturday Evening Post”, 5 December  

5 1931, vol. 204, Issue 23, s. 3–5, 130–134; idem, Metropolitan Passage – Berlin II, “Saturday 

Evening Post” 6 January 1932, vol. 204, Issue 50, s. 30. 
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The Weimar Republic after the political transformation and stabilization 

of the internal situation was an interesting place to visit. American artists in 

Berlin familiarized themselves with the new artistic movements. Berlin was 

a good place for career advancement. Due to the instability of the Weimar 

Republic, however, for American artists Berlin was largely just a stop on  

a trip through Europe. The Republic was a state too unstable to be associat-

ed with it their future. Berlin was losing in the "duel" with London and Par-

is. In both these capitals there was a large colony of the US citizen. Berlin 

was treated as a "gateway of Europe", the perfect place to stop during the 

journey. Hopes for change in the status of Berlin died with the beginning of 

the Great Depression.  

Abstract  

American artists and writers in the Weimar Republic  

in the years 1918–1932 

American artists coming to Germany after World War I watched the tur-

bulent beginnings of the Weimar Republic. The newcomers from overseas 

took note of both the communist and right-wing outbursts. Instability in 

Germany aroused fears of American newcomers about the sustainability of 

the international order. American artists were delighted with the cosmopoli-

tan atmosphere of the German capital. US citizens also enjoyed a favorable 

currency exchange. Americans was also fascinated by the German artistic 

bohemians. But there were reasons why Germany was not a good place to 

settle. First of all, Americans drew attention to the instability of the political 

and economic system. 

 

Key words: Weimar Republic, American artists, American writers, 

German bohemians 

Słowa kluczowe: Republika Weimarska, amerykańscy artyści, amery-

kańscy pisarze, bohema niemiecka 
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Wyzwolenie pracy czy instytucjonalizacja konfliktu  

klasowego? Samorządność robotnicza w myśli politycz-
nej polskich socjalistów (1918–1939) – zarys problemu 

Przekonanie o tym, że robotnicy powinni mieć istotny wpływ na zarządza-

nie przedsiębiorstwem, w którym pracują, stanowiło co najmniej od końca XIX 

wieku i przez całe XX stulecie jedną z osi wszystkich niemal programów spo-

łeczno-ekonomicznych formułowanych w obrębie lewicowych ruchów politycz-

nych na całym świecie. Nadzieja na przejęcie w przyszłości kontroli nad proce-

sem produkcji i jej owocami przez samych pracowników stanowi również rdzeń 

Marksowskiej koncepcji przezwyciężenia zjawiska alienacji, wobec czego nie 

może dziwić, że stała się trwałym elementem dorobku ideowego ruchów odwo-

łujących się do tradycji marksistowskich, między innymi również nurtu socja-

lizmu demokratycznego, którego polityczną emanacją w pierwszej połowie XX 

wieku były partie socjalistyczne, zrzeszone w tzw. II Międzynarodówce, a póź-

niej w Socjalistycznej Międzynarodówce Robotniczej (SMR).  

Przekonanie, że robotnicy powinni uczestniczyć w kierowaniu własnym 

przedsiębiorstwem, nieobce było również polskim socjalistom w okresie mię-

dzywojennym. Przypomnijmy, że już w manifeście Tymczasowego Rządu  

Ludowego Republiki Polskiej zapowiadano „udział robotników w administra-

cji” zakładów przemysłowych1, a prezes tego gabinetu, podczas wiecu zorgani-

zowanego na jednym z lubelskich placów 10 listopada 1918 roku zapowiadał: 

Robotnicy muszą być dopuszczeni do udziału w zarządzie i kon-

troli przedsiębiorstw przemysłowych […]. Klasa robotnicza winna 

sama myśleć o tym, by z czasem była zdolną do objęcia całkowi-

tego zarządu przemysłu w swoje ręce2.  

                                                           
1 Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej ogłoszony w Lublinie 7 listo-

pada 1918, [w:] Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego 1878–1982, red. N. Koło-

mejczyk i B. Syzdek, Warszawa 1986, s. 122.  

2 I. Daszyński, Teksty, wybór, wstęp i opracowanie J. Myśliński, Warszawa 1986, s. 221. 
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Zapewne wielu spośród słuchających wówczas Daszyńskiego robotników 

nie zupełnie potrafiło wyobrazić sobie, jak wyglądać miałby ich udział  

w zarządzaniu fabryką, a tym bardziej, jak miałby wyglądać świat, w któ-

rym to oni – dotychczas traktowani przez wielu jako dodatek do fabrycznej 

maszyny – mieliby objąć „całkowity zarząd” nad skomplikowanym proce-

sem produkcji. Można przypuszczać, że sam Daszyński również nie miał do 

końca jasnej wizji, jak w praktyce zrealizowane miałyby zostać jego zapo-

wiedzi. Jak zobaczymy bowiem dalej, nawet najbardziej błyskotliwi spośród 

przywódców PPS, wymowni parlamentarzyści i oczytani redaktorzy socjali-

stycznych gazet mieli przez cały okres międzywojenny niemałe problemy  

z wyjaśnieniem, na czym w istocie polegać miałby postulowany przez nich 

współudział robotników w zarządzie przedsiębiorstw i jak miałaby wyglą-

dać uspołeczniona gospodarka.  

Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tych intelektualnych zma-

gań międzywojennych socjalistów. Chciałbym zastanowić się nad miejscem, 

jakie koncepcja samorządności robotniczej zajmowała w myśli politycznej 

międzywojennej PPS i kształtem, jaki przybierała w dokumentach progra-

mowych tej partii czy wystąpieniach jej liderów. Pisząc o samorządności ro-

botniczej, będę miał na myśli tutaj te koncepcje i postulaty, których realiza-

cja prowadzić miała zarówno do przyznania robotnikom wpływu na porządki 

panujące w przedsiębiorstwie, w którym byli zatrudnieni, jak i – w bardziej 

ambitnym wydaniu – do uczynienia robotników współuczestnikami procesu 

kierowania całym życiem gospodarczym.  

Choć dorobek historiografii poświęconej polskiemu ruchowi socjalistycz-

nemu w okresie międzywojennym wygląda pokaźnie (zwłaszcza pod wzglę-

dem ilościowym), to problem robotniczej samorządności i postulowanych 

przez socjalistów zmian w sposobach zarządzania gospodarką nie został 

omówiony w sposób wyczerpujący. Problematyka ta poruszana była kilku-

krotnie na marginesie rozważań dotyczących koncepcji gospodarczych pol-

skich socjalistów3; nieco na ten temat znajdziemy również w pracach synte-

tycznych poświęconych myśli socjalistycznej tego okresu4. Wydana niedawno 

praca A.A. Urbanowicza5, pomimo wielce obiecującego tytułu, nie wnosi w tej 

dziedzinie istotnych nowych ustaleń. Niniejszy artykuł nie rości pretensji do 

wyczerpującego i systematycznego omówienia formułowanej przez socjali-

                                                           
3 Zob.: M.M. Drozdowski, Ewolucja programu gospodarczego PPS w latach 1918–1939,  

[w:] idem, Społeczeństwo, państwo, politycy II Rzeczypospolitej, Kraków 1972; Gołębiowski  

J., Gospodarcza rola państwa w programach i publicystyce Polskiej Partii Socjalistycznej 

1918–1939, [w:] W stulecie polskiego ruchu robotniczego. Studia i rozprawy, red. J. Gołębiew-

ski, Kraków 1982.  

4 Zob.: M. Śliwa, Polska myśl socjalistyczna 1918–1948, Wrocław 1988; S. Michałowski, Myśl 

polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1939, Lublin 1994. 

5 A.A. Urbanowicz, Uspołecznienie własności i wizja nowego ładu gospodarczego w polskiej 

myśli socjalistycznej (1918–1939), Gorzów Wielkopolski 2013.  
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stów koncepcji robotniczej samorządności. Celem, który sobie stawiam, jest 

zarysowanie najważniejszych wątków, pojawiających się w wypowiedziach 

socjalistów na ten temat, a także wskazanie na pewne problemy, które poja-

wić się mogą przy badaniu tego zagadnienia. Należy mieć nadzieję, że poczy-

nione tutaj wstępne ustalenia choć w małym stopniu przyczynią się do więk-

szego zainteresowania tym aspektem polskiej myśli socjalistycznej. 

Samorząd, ale jaki? 

Umieszczenie postulatu włączenia robotników w proces zarządzania 

przedsiębiorstwami w manifeście rządu Daszyńskiego w żadnym razie nie 

było dziełem przypadku. Przekonać o tym może lektura najważniejszych 

dokumentów programowych PPS powstałych w pierwszych kilkunastu mie-

siącach istnienia niepodległego państwa polskiego. Co więcej, podjęto wów-

czas próbę pewnej konkretyzacji koncepcji robotniczej samorządności, choć 

przyznać trzeba, że nie była ona szczególnie udana. Świadczyć mogą o tym 

przytoczone poniżej trzy cytaty, pochodzące z dokumentów programowych 

PPS, a bezpośrednio odnoszące się do tej problematyki. 

W uchwale XV Zjazdu PPS odbytego w Warszawie w grudniu 1918  

roku pisano: 

Zjazd domaga się niezwłocznych energicznych zarządzeń, celem 

poprawienia bytu klas pracujących jak to: […] współudziału 

pod kontrolą rządu organizacji robotniczych w produkcji prze-

mysłowej6.  

W art. 77 przygotowanego przez M. Niedziałkowskiego projektu konsty-

tucji czytamy: 

W poszczególnych zakładach przemysłowych utworzone będą 

robotnicze komitety fabryczne względnie kopalniane do repre-

zentowania i obrony interesów pracy, ewentualnie – uczestnic-

twa w zarządzie przedsiębiorstwa7.  

W projekcie tym, jak powszechnie wiadomo, znalazła się również propo-

zycja powołania Izby Pracy, która stanowić miała ogólnopolskie przedstawi-

cielstwo pracowników najemnych, dla którego przewidywano m.in. prawo 

opiniowania projektów z zakresu ustawodawstwa fabrycznego i socjalnego. 

Ze względu na to, że koncepcja powołania Izby Pracy została już wyczerpują-

co omówiona w literaturze8, jak również to, że projektowane ciało miało mieć 

                                                           
6 Uchwała polityczna XV Zjazdu PPS (Frakcji Rewolucyjnej) z 9 grudnia 1918, [w:] Doku-

menty programowe polskiego ruchu robotniczego 1878–1984, red. N. Kołomejczyk, B. Syzdek, 

Warszawa 1986, s. 130. 

7 Mieczysław Niedziałkowski o demokracji i parlamentaryzmie, wstęp, wybór i opracowanie 

M. Śliwa, Warszawa 1996, s. 41. 

8 Zob.: M. Śliwa, Instytucja Izby Pracy w programie społeczno-politycznym Polskiej Partii So-

cjalistycznej, „Studia Historyczne” 1980, nr 4.  
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głównie charakter opiniodawczy, nie będę się nim tutaj zajmował. Zaznaczę 

jedynie, że i w tym wypadku można bez wątpienia mówić o pewnym przeja-

wie koncepcji samorządności robotniczej. 

Trzeci fragment, pochodzący z ówczesnych enuncjacji socjalistów, a bez-

pośrednio odnoszący się do koncepcji robotniczej samorządności, pochodzi  

z programu PPS uchwalonego w maju 1920 roku. Pośród wymienionych tam 

postulatów znajdziemy żądanie: 

Prawnego uznania w zakładach pracy w miastach i na wsi komi-

tetów robotniczych, złożonych z delegatów wszystkich pracują-

cych w danym zakładzie, a mających ingerencję we wszystkich 

sprawach dotyczących pracy w zakładzie, i udział przez swoich 

przedstawicieli w jego zarządzie9.  

Tym, co już na pierwszy rzut oka łączy wszystkie trzy przytoczone cyta-

ty jest bez wątpienia ogólnikowość użytych sformułowań. Różnic między 

nimi wydaje się być sporo, choć ze względu właśnie na tą ogólnikowość 

trudno stanowczo powiedzieć, aby były ze sobą sprzeczne. Rozbieżności są 

jednak wyraźnie widoczne zarówno jeśli chodzi o to, jaką funkcję ma pełnić 

robotniczy samorząd – raz miał poprawić byt klas pracujących, innym ra-

zem miał bronić praw pracowniczych, a w jeszcze innym przypadku zapo-

wiadano jego udział w zarządzaniu zakładem – jak i wówczas, gdy określa-

na jest jego forma. Socjaliści uważali, że realizacja koncepcji robotniczej 

samorządności nastąpi za pośrednictwem „organizacji robotniczych”, przez 

co rozumieć należy związki zawodowe, które przecież były politycznie  

podzielone, a na dodatek zrzeszały tylko część pracowników, albo też zapo-

wiadali, że należy powołać do tego celu robotnicze komitety, które w zało-

żeniu – jak można przypuszczać – wybierane byłyby przez ogół pracowni-

ków danego przedsiębiorstwa.  

Konfrontacja trzech sformułowań pochodzących z ówczesnych dokumen-

tów programowych PPS wyraźnie pokazuje, że trudno mówić, by wśród socja-

listów panowała jednomyślność jeśli chodzi zarówno o formę, jak i o rolę  

postulowanego samorządu robotniczego. To zróżnicowanie wynikało w głów-

nej mierze z tego, że problematyka ta nie stała się wówczas przedmiotem 

intensywnej debaty w szeregach PPS; przyjmowano powszechnie pewną 

ogólną ideę, nie problematyzowano jej jednak, ani też nie zastanawiano się 

nad sposobem, w jaki należałoby ją wcielić w życie. Mogło to poniekąd wyni-

kać z faktu, że stosunkowo szybko – w zasadzie już po wyborach do Sejmu 

Ustawodawczego –stało się jasne, że nie istnieją polityczne warunki umożli-

wiające praktyczną realizację koncepcji samorządu robotniczego. Spadek 

zainteresowania kwestią zmiany mechanizmów zarządzania przedsiębior-

stwami stał się widoczny zwłaszcza od 1920 roku, kiedy doszło do pewnej 

                                                           
9 Program PPS uchwalony na XVII Kongresie 24 maja 1920, [w:] Dokumenty programowe…, 

s. 147. 
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stabilizacji sytuacji wewnętrznej w kraju, a pośród socjalistów coraz mniejsze 

były nadzieje na rychłe przeprowadzenie radykalnych reform społecznych. 

Etatyzm i problem uspołecznienia produkcji  

Przyznać należy zresztą, że publicystyka gospodarcza socjalistów w la-

tach dwudziestych była stosunkowo mało ciekawa i ograniczała się niemal 

wyłącznie do wypracowywania stanowiska wobec bieżących problemów eko-

nomicznych państwa. W tych nielicznych wypowiedziach, które dotyczyły 

kwestii postulowanych przez socjalistów głębokich przekształceń gospodar-

czych, problem robotniczej samorządności pozostawał wyraźnie na margine-

sie. Znacznie więcej uwagi poświęcano natomiast dyskusji nad rolą, jaką  

w życiu gospodarczym powinno odgrywać państwo. Zgodnie z koncepcją „re-

wolucji w majestacie prawa”, państwo stać się miało – zdaniem socjalistów – 

najważniejszym instrumentem realizacji reform społecznych. W dziedzinie 

gospodarki oznaczało to, że im większy wpływ wywierały na nią instytucje 

państwowe, tym, według ówczesnego przekonania socjalistów, lepiej. Popie-

rano wobec tego tendencje etatystyczne i, jak zaznaczają badacze myśli poli-

tycznej socjalistów, nie dostrzegano, czy też może nie problematyzowano, 

istotnych różnic między zjawiskiem upaństwowienia przedsiębiorstw, a ich 

uspołecznieniem10. W tej wizji przemian gospodarczych rola robotniczego 

samorządu miała być więc przede wszystkim pomocnicza i doradcza – za jego 

sprawą miał się dokonywać stopniowy proces upodmiotowienia pracowników 

w przedsiębiorstwach państwowych, nie wyobrażano sobie jednak, aby  

w najbliższej przyszłości robotnicy mieli bezpośrednio i samodzielnie (albo  

z głosem decydującym) organizować proces produkcji. Wydaje się, że w dużej 

mierze dystansowano się wobec takich postulatów ze względu na problemy 

gospodarcze Rosji Radzieckiej/Związku Radzieckiego, gdzie po rewolucji pod-

jęto eksperymenty z różnymi formami autonomicznego zarządzania proce-

sami produkcji przez samych robotników. Polscy socjaliści natomiast w tym 

okresie a limine odrzucali niemal wszystkie rozwiązania wdrażane przez 

wschodniego sąsiada. Obawiano się, że zbyt szybkie przekazanie zarządzania 

przedsiębiorstwami w ręce samych robotników, bez nadzoru odpowiednich 

specjalistów i władz państwowych, doprowadzić może do gospodarczej anar-

chii, przekreślając tym samym nadzieje na trwałość nowego ładu społeczno-

ekonomicznego. Dawało tutaj o sobie znać, powszechne w nurcie demokra-

tycznego socjalizmu tego okresu, przekonanie, że tworzenie nowego, postka-

pitalistycznego porządku poprzedzone musi być długim procesem przygoto-

wań i drobnych zmian – nie tylko w sferze stosunków prawnych i organizacji 

pracy, lecz również w sferze mentalności i etyki. W 1919 roku na kartach 

teoretycznego pisma PPS „Przedświtu” można było przeczytać, że robotnik 

uświadomił był sobie prawa swoje w stosunku do kapitalizmu, ale masowo 

                                                           
10 Por.: M. Śliwa, Polska myśl…, s. 105–106. 
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nie dorósł do poczuwania się do jakichkolwiek obowiązków względem pro-

dukcji zesocjalizowanej11. Socjalizm – a więc również i pełna autonomia ro-

botników, suwerennie decydujących o organizacji procesu produkcji i porząd-

kach panujących w ich fabryce – miał być owocem długotrwałego procesu 

doskonalenia (intelektualnego, moralnego i politycznego) proletariatu, stąd 

dość ograniczony zakres i funkcje postulowanego przez socjalistów w latach 

dwudziestych samorządu robotniczego.  

Stanowisko polskich socjalistów, entuzjastycznie oceniające postępy eta-

tyzmu, ulegać zaczęło pewnym przemianom wówczas, gdy widoczne stały się 

polityczne skutki przewrotu majowego. Znaczne ograniczenie kontroli par-

lamentu, a tym samym pośrednio całego społeczeństwa, nad poczynaniami 

władz wykonawczych w połączeniu z odmiennymi od oczekiwań socjalistów 

skutkami rządowej polityki etatystycznej znacznie ostudziły entuzjazm socja-

listów dla idei powiększania roli państwa w gospodarce. Zaczęło się wówczas 

stawać jasne, że nie w każdych okolicznościach upaństwowienie przedsię-

biorstwa oznacza poprawę sytuacji pracujących w nim robotników i nie zaw-

sze jest to krok w stronę przyszłej socjalizacji. Zygmunt Zaremba pisał: […] 

etatyzm kapitalistyczny, uprawiany przez państwo; budowanie przez państwo 

przedsiębiorstw dla prywatnego kapitału – nie może nas zadowalać. Nie 

mniej stanowczy był Jan Maurycy Borski, pisząc, że Etatyzm dzisiejszy ma 

wszelkie cechy kapitalizmu państwowego12 i jako taki nie wpływał, jego zda-

niem, korzystnie na stabilizację produkcji ani też nie przyczyniał się do pod-

niesienia płac czy poprawy sytuacji socjalnej zatrudnionych.  

Socjaliści uświadomili sobie po maju, że proste przeniesienie tytułów 

własności nie jest wcale równoznaczne ze zniesieniem czy nawet tylko ogra-

niczeniem wyzysku. Wyraźnie zaczęto wówczas wobec tego odróżniać dwa, 

dotychczas często traktowane synonimicznie, pojęcia – „upaństwowienie” 

oraz „uspołecznienie”. Jedną z ważniejszych cech odróżniających „uspołecz-

nienie” od „upaństwowienia” miała być właśnie robotnicza samorządność, 

realizująca się przede wszystkim poprzez współudział załogi w zarządzaniu 

uspołecznionym przedsiębiorstwem, dla którego naczelną zasadą byłoby za-

spokajanie potrzeb społecznych, a nie – jak w „kapitalizmie państwowym”, 

utożsamianym z etatyzmem w wariancie realizowanym przez rządy pomajo-

we – dążenie do maksymalizacji zysków13. 

Recepty na kryzys: między planem a robotniczym samorządem 

Kolejnym impulsem, który wpłynął wyraźnie na wzrost pozycji, jaką ha-

sło ustanowienia różnych form robotniczego samorządu zajmowało w hierar-

                                                           
11 Cyt. za: A.A. Urbanowicz, op. cit., s. 194. 

12 J.M.B. [J.M. Borski], Etatyzm, „Robotnik” 27 I 1929, s. 1. 

13 Zob.: M. Mirski [M. Niedziałkowski], Demokracja gospodarcza czy feudalizm gospodarczy, 

„Robotnik” 20 I 1929, s. 1. 
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chii postulatów programowych PPS, był wielki kryzys gospodarczy przypada-

jący na pierwszą połowę lat trzydziestych. Nie posiadające precedensu zała-

manie gospodarki kapitalistycznej podważyć mogło wówczas u wielu obser-

watorów wiarę nie tylko w racjonalność całego systemu (tę poddawali zresztą 

socjaliści w wątpliwość od dawna), lecz również w dotychczasowe metody 

zarządzania przedsiębiorstwami. Nie zaskakuje więc, że pośród propozycji 

rozwiązań mających pomóc w doraźnej walce ze skutkami kryzysu socjaliści 

coraz częściej zaczęli wysuwać, wcześniej mniej eksponowane, żądanie włą-

czenia robotników w proces zarządzania zakładami przemysłowymi. Sformu-

łowane w sposób ogólnikowy postulaty samorządu robotniczego znalazły się 

w uchwałach podjętych przez partyjne kongresy w latach 1931 i 193414. Po-

nadto stosowny zapis znalazł się w zgłoszonym przez posłów socjalistycznych 

projekcie ustawy o walce ze skutkami kryzysu gospodarczego15, której art. 18 

zapowiadał powołanie „przedstawicielstw robotniczych” we wszystkich 

przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 20 robotników. Ich kompetencje 

(art. 20) dotyczyć miały głównie kontroli nad poczynaniami kierownictwa 

przedsiębiorstwa – zezwalano im więc na wzywanie inspekcji pracy, opinio-

wanie decyzji o zwolnieniach, redukcji czasu pracy i zamykaniu zakładu oraz 

„występowania we wszystkich kwestiach wynikających z umowy o najmie 

pracy”. Co ciekawe, przedstawicielstwa te powoływane miały być przez „scen-

tralizowane związki zawodowe robotników danej gałęzi produkcji”, a nie 

przez samą załogę, której miały być reprezentacją.  

Zauważyć można, że podjęta w warunkach kryzysu próba pewnego skon-

kretyzowania postulatu utworzenia robotniczego samorządu nadawała mu 

przede wszystkim funkcje, które nazwać można defensywnymi. Nie było tu-

taj już mowy o traktowaniu rozwoju samorządów robotniczych jako jednego  

z najważniejszych czynników stopniowego uspołeczniania produkcji. Chodzi-

ło natomiast o stworzenie robotnikom możliwości częściowej choćby obrony 

przed próbami przerzucenia przez kapitalistów kosztów kryzysu na ich bar-

ki; w takim kształcie dochodziłoby do częściowego dublowania funkcji pełnio-

nych przez związki zawodowe. Być może nawet, w sposobie zredagowania 

omawianych artykułów we wspomnianym projekcie ustawy należałoby się 

dopatrywać przede wszystkim próby umocnienia – słabnącej w warunkach 

kryzysu – pozycji związków zawodowych. 

Inny aspekt robotniczej samorządności wyraźniej dawał o sobie znać  

w, pojawiających się coraz częściej z upływem kolejnych miesięcy kryzysu, 

rozważaniach socjalistów na temat ustroju gospodarczego, którym należało 

zastąpić znajdujący się – ich zdaniem – w fazie agonii kapitalizm. Przykła-

                                                           
14 Zob.: B. Głowacki, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej 1929–1935, Warszawa 1979,  

s. 171; S. Michałowski, op. cit., s. 287–288. 

15 Wniosek Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów w sprawie walki ze skutkami 

kryzysu gospodarczego, Druk Sejmowy nr 349 z dn. 1 X 1931. 
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dem takich rozważań jest praca Bezdroża kapitalizmu i drogowskazy przy-

szłości16 autorstwa wspominanego już Zygmunta Zaremby, w której autor 

kreśli wizję „ustroju przejściowego” – planowej gospodarki bez dominacji 

prywatnej własności środków produkcji, lecz nie będącej jeszcze ustrojem  

w pełni socjalistycznym. Nie ma potrzeby rekonstruować tutaj sformułowa-

nego przez Zarembę projektu „ustroju przejściowego”17, poprzestańmy jedy-

nie na skonstatowaniu, że kluczową rolę w tak pomyślanej gospodarce publi-

cysta PPS rezerwował dla państwa, które wywłaszczyć miało wielkie i śred-

nie zakłady przemysłowe, odpowiadać za gospodarcze planowanie, a także 

objąć kontrolę nad sektorem bankowym. Jaką zaś w tym projekcie rolę ode-

grać miała robotnicza samorządność? Zdaniem Zaremby udział przedstawi-

cieli robotników w zarządzie przedsiębiorstwami stanowić miał przede 

wszystkim najskuteczniejsze zabezpieczenie przed dominacją państwowej 

biurokracji i oderwaniem zarządzania gospodarką od oczekiwań i potrzeb 

społeczeństwa:  

Przejęcie przez państwo wielkich funkcji gospodarczych, związa-

nych z upaństwowieniem wielkiego przemysłu, rodzić musi obawę 

przed biurokratycznym schematyzmem i formalizmem. Doświad-

czenia przemysłu państwowego w krajach kapitalistycznych,  

a także ciągłe odgłosy walki z biurokratyczną skostniałością  

i lekceważeniem potrzeb publicznych, jakie dochodzą nas z Rosji 

Sowieckiej, nakazują nam skrupulatne zabezpieczenie się przed 

tą plagą, zdolną zniweczyć najlepszą ideę18.  

Zaremba uważał jednak, że przeprowadzenie natychmiastowej socjalizacji 

i całkowitego samorządu gospodarczego od dołu, od pojedynczej fabryki do 

wierzchołka, do centralnego zarządu gospodarczego jest niemożliwe. Jego 

zdaniem w początkowym okresie funkcjonowania „ustroju przejściowego” 

wystarczającym zabezpieczeniem przed oderwaniem procesu kierowania 

gospodarką od istotnych potrzeb społecznych byłoby ograniczenie możliwości 

samodzielnego działania państwowej biurokracji poprzez wprowadzenie do 

zarządów poszczególnych przedsiębiorstw czy karteli przedstawicieli pracu-

jących w nich robotników oraz reprezentacji konsumentów. W tak pomyśla-

nych ciałach kierowniczych, jego zdaniem, przedstawiciele państwa powinni 

pełnić jedynie rolę mediatora i arbitra w ewentualnych sporach. Na margi-

nesie warto przypomnieć, że myśl, aby w ten sposób tworzyć kolegialne ciała 

kierownicze w uspołecznionej gospodarce, nie była nowa; autorem tej koncep-

cji był teoretyk austriackiej socjaldemokracji Otto Bauer, a aprobująco wyra-

                                                           
16 Z. Zaremba, Bezdroża kapitalizmu i drogowskazy przyszłości, Warszawa 1933. 

17 Zob.: K. Piskała, Drogowskazy przyszłości? – wizja ustroju przejściowego Zygmunta Za-

remby, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2013, t. 14.  

18 Z. Zaremba, op. cit., s. 131.  
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żał się o niej m.in. Mieczysław Niedziałkowski19. Warto jednocześnie zauwa-

żyć, że w rozważaniach Zaremby – choć przecież rezerwował dla samorządu 

robotniczego bardzo doniosłe zadania – próżno szukać odpowiedzi na pyta-

nia, o sposób wyboru pracowniczych delegatów do ciał zarządzających fabry-

ką, o rolę związków zawodowych, czy wreszcie o relację między robotnikami 

a wykwalifikowanym personelem kierowniczym, który, jego zdaniem, pozo-

stając na dotychczasowych stanowiskach, miał gwarantować odpowiednią 

organizację pracy i porządek w przedsiębiorstwach.  

Jednocześnie w pracy Zaremby wyraźnie wyczuwalne jest napięcie po-

między poparciem dla postulatów robotniczej samorządności i dążeniem do 

poszerzania udziału robotników w zarządzaniu przedsiębiorstwami a prze-

konaniem o planowym charakterze przyszłej gospodarki i skuteczności scen-

tralizowanego kierownictwa gospodarczego. Sam Zaremba pisał stanowczo, 

że tylko scentralizowane i jednolite kierownictwo produkcji może uchronić 

społeczeństwo przed wstrząsami kryzysów, wynikającymi ze zbyt wybujałej 

produkcji w jednych i zbyt szczupłej w innych gałęziach wytwórczości. Odpo-

wiedź na pytanie o to, jak pogodzić z jednej strony „scentralizowane i jednoli-

te kierownictwo produkcji”, a z drugiej demokratyzację procesu podejmowa-

nia decyzji gospodarczych i prawo robotników do współdecydowania o losie 

swojej fabryki, nie była łatwa. I choć socjaliści mieli w zwyczaju, za pomocą 

umiejętnej argumentacji, raczej maskować pewne niejasności czy niejedno-

znaczności pojawiające się w głoszonym przez nich programie, niż je ekspo-

nować i czynić przedmiotem otwartej debaty, to jednak napięcie, na które 

wskazać można przy okazji książki Zaremby, było wyraźnie wyczuwalne  

w wypowiedziach socjalistycznych liderów w latach trzydziestych.  

Wzrost entuzjazmu dla koncepcji centralnego planowania gospodarczego 

i rozpowszechnianie w środowiskach lewicowych (i nie tylko) przekonania, że 

to państwo powinno stać się czynnikiem, który całemu życiu gospodarczemu 

nadaje cech stabilności i racjonalności, były pod wpływem doświadczeń wiel-

kiego kryzysu wyraźnie widoczne. Nie powinno więc zaskakiwać, że gdy 

przyszło abstrakcyjnie rozważać problem, czy przyznawać nadrzędną wagę 

wymogom centralnie ustalanego planu gospodarczego, czy też decyzjom po-

dejmowanym na różnych szczeblach przez ciała zarządzające, w których 

skład wchodzić mieli też robotnicy, to socjaliści pierwszeństwo skłonni byli 

przyznawać raczej planowi. Pisał o tym choćby M. Niedziałkowski: […] uspo-

łecznienie nie oznacza wcale powszechnej „etatyzacji”. Raczej odwrotnie. Jak 

największą sumę kierownictwa procesu wytwarzania należy przekazać czyn-

nikom uczestniczącym w tym procesie: robotnikom, majstrom, inżynierom, 

dyrektorom – słowem fachowcom. Ale państwo musi mieć: 1. Kontrolę,  

2. Nadzór ogólny, 3. Kierownictwo ogólne w ramach planu. Bo inaczej nie 

                                                           
19 M. Niedziałkowski, Teoria i praktyka socjalizmu według nowych zagadnień, Warszawa 

1926, s. 83. 
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damy sobie rady z błyskawicznym tempem, które trzeba będzie wziąć od ra-

zu20. I tym razem dawała więc o sobie znać obawa, że zbyt szeroki zakres 

robotniczego samorządu może nieść ze sobą ryzyko gospodarczej anarchii,  

a wobec tego powinien pełnić przede wszystkim funkcję korygującą wzglę-

dem decyzji państwowej biurokracji.  

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to przewidywane napięcie między 

decyzjami gospodarczego centrum a oddolnymi dążeniami i oczekiwaniami 

włączonych w proces zarządzania robotników, udało się w błyskotliwy sposób 

rozładować Oskarowi Langemu. Lange – wówczas dopiero u progu swej aka-

demickiej kariery – związany był ze środowiskiem młodej socjalistycznej 

inteligencji, zaangażowanej w działalność Związku Niezależnej Młodzieży 

Socjalistycznej (ZNMS), wydającej przez pewien czas czasopismo „Płomie-

nie”. W 1934 roku ukazała się broszura „Gospodarka – polityka – taktyka – 

organizacja socjalizmu”, będąca swego rodzaju podsumowaniem programo-

wych poszukiwań tej grupy. Lange (przy wsparciu wileńskiego ekonomisty 

Marka Breita) napisał do niej obszerny rozdział, będący prezentacją intere-

sującej koncepcji socjalizmu rynkowego. Z punktu widzenia tematu niniej-

szego artykułu nie ma potrzeby jej referowania, odsyłając do traktujących  

o tym prac21. Zwróćmy uwagę jedynie na sposób, w jaki udało się Langemu 

rozwiązać dylemat wyboru między planowaniem gospodarczym (będącym dla 

socjalistów synonimem racjonalności i efektywności) a postulatem szerokiego 

samorządu robotniczego. Rozważając sposób zarządzania poszczególnymi 

fabrykami czy trustami krajowymi (obejmować miały wszystkie zakłady  

w danej gałęzi produkcji), pisał: Robotnicy zatrudnieni w zakładach muszą 

mieć […] zapewniony udział decydujący [podkr. – K.P.] w kierownictwie 

zakładów i trustów za pomocą odpowiedniego systemu rad robotniczych22. 

Koncepcja Langego przewidywała więc, jak można wnioskować z tego lako-

nicznego sformułowania, najszerszy – w porównaniu z innymi przywoływa-

nymi tutaj propozycjami socjalistów – zakres robotniczego samorządu.  

W tym wypadku nie chodziło jedynie o reprezentację robotniczych interesów 

czy o pewną pulę głosów w zarządzie, lecz o wpływ decydujący, o faktyczne 

kierownictwo samych robotników, na dodatek bez pośrednictwa związków 

zawodowych, co często proponowano w dokumentach programowych PPS czy 

w tekstach jej publicystów.  

Problem ewentualnej kolizji dążeń robotników, obdarzonych potencjalnie 

tak dużą władzą, i dyrektyw centralnych władz gospodarczych Lange roz-

                                                           
20 Zob.: M. Niedziałkowski, Gospodarka planowa i problem władzy, „Robotnik” 11 II 1937,  

s. 2–3.  

21 Zob.: W. Brus, T. Kowalik, Oskar Lange – teoretyk socjalizmu, „Kultura i Społeczeństwo” 

1966, nr 2; T. Kowalik, Młodość i socjalizm Oskara Langego, „Kultura i Społeczeństwo” 1971, nr 

2; W. Luty, Koncepcja socjalizmu w poglądach Oskara Langego z lat trzydziestych, [w:] Mark-

sizm w kulturze filozoficznej XX wieku, red. M.J. Siemek, Warszawa 1988.  

22 Gospodarka – polityka – taktyka – organizacja socjalizmu, Warszawa 1934, s. 68. 
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wiązywał poprzez redefinicję samej idei planowania, która za sprawą mocne-

go powiązania polityki inwestycyjnej z impulsami rynkowymi w jego modelu 

tylko w minimalnym stopniu byłaby zależna od swobodnej decyzji biurokra-

cji. Oczywiście model Langego nie był pozbawiony słabych punktów czy 

wręcz pewnej naiwności23, niemniej jednak sama próba zachowania emancy-

pacyjnego potencjału idei robotniczej samorządności i uczynienia jej jednym  

z fundamentów całego systemu gospodarczego warte jest odnotowania. 

Socjalistyczny horyzont a konflikt klasowy w kapitalizmie 

Jak zostało wspomniane na początku niniejszego artykułu, problem sto-

sunku międzywojennej PPS do idei robotniczej samorządności wciąż jeszcze 

nie został przebadany w sposób systematyczny i kompleksowy. Moim celem 

było zarysowanie problemu i wskazanie na wątki, które mogą się okazać 

szczególnie ważne przy próbie całościowej prezentacji tego zagadnienia. Mi-

mo wszystko wydaje się, że w oparciu o przeprowadzone rozważania, można 

się pokusić już o pewne uogólnienia i oceny. Przede wszystkim zwraca uwagę 

fakt, że koncepcja samorządności robotniczej, jakkolwiek uznać można ją za 

kluczową dla całej tradycji socjalistycznej, nie stała się przez cały okres mię-

dzywojenny przedmiotem szczególnego zainteresowania teoretyków i publi-

cystów PPS. Odwoływano się do niej co prawda z dużą częstotliwością w do-

kumentach programowych partii czy w artykułach publikowanych na łamach 

socjalistycznej prasy, lecz fragmenty poświęcone tej kwestii – jak mogliśmy 

zauważyć – były niemal zawsze krótkie i bardzo ogólnikowe. Nie zastana-

wiano się raczej nad tym, w jaki sposób tworzone mogłyby być instytucje 

samorządu robotniczego (nieco obszerniej rozważano ten problem przy okazji 

relacjonowania podejmowanych przez niemieckich socjaldemokratów tuż po 

wojnie prób socjalizacji gospodarki), jaki powinien być ich kształt i kompe-

tencje, nie próbowano także wyobrazić sobie, jak mogłoby od strony prak-

tycznej wyglądać funkcjonowanie fabryki, którą współzarządzaliby sami ro-

botnicy. Co więcej, problematyka samorządności robotniczej nie stanowiła  

w zasadzie samodzielnego przedmiotu zainteresowania – pojawiała się zwy-

kle w wypowiedziach socjalistów w związku z jakąś inną kwestią, np. przy 

okazji dyskusji nad różnicami między etatyzmem i uspołecznieniem czy pod-

czas rozważań nad kształtem porządku postkapitalistycznego. Pozwala to 

postawić tezę, że międzywojenna PPS nie dysponowała spójną i dopracowaną 

koncepcją robotniczego samorządu; większość wypowiedzi w tej sprawie nie 

wykraczała znacząco poza ogólniki, a dobór akcentowanych wątków zależał 

w dużej mierze od okoliczności, w jakiej formułowano wypowiedzi odnoszące 

się do tej problematyki.  

Pamiętając o tym, że mamy do czynienia z wypowiedziami lapidarnymi,  

a często też nieco enigmatycznymi, warto zauważyć, że stosunkowo najwięcej 

                                                           
23 Zob.: T. Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864–1950, Wrocław 1992, s. 240–242. 
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uwagi socjaliści poświęcali określeniu funkcji, jakie miałby spełniać robotni-

czy samorząd. Pośród nich wymieniano przede wszystkim: reprezentację 

robotników w stosunkach z zarządem przedsiębiorstwa, obronę praw pra-

cowniczych, kontrolę nad bieżącą działalnością i finansami przedsiębiorstwa 

oraz – przyjmujący różne formy – współudział w zarządzaniu. Oczywiście te 

zadania, jakimi obdarzali socjaliści samorząd robotniczy, nie tylko wzajem-

nie się nie wykluczały, lecz często nawet były wymieniane jednym tchem 

obok siebie. Za przykład może posłużyć choćby poniższy fragment z progra-

mu radomskiego, będącego niejako podsumowaniem sporów programowych 

toczonych w szeregach PPS od początku lat trzydziestych: 

Zarówno w zakładach przejętych przez państwo, gminę czy spół-

dzielnie wytwórcze, jak i w tych, które pozostaną we władaniu 

prywatnym, zostanie wprowadzona demokracja wewnętrzna, 

udział przedstawicielstwa zorganizowanych zawodowo robotni-

ków i pracowników w kierownictwie, kontroli i w układzie sto-

sunków administracyjnych zakładu lub grupy zakładów, w prze-

strzeganiu ustalonych warunków pracy i płacy24.  

Nietrudno zauważyć, że zwykle w wypowiedziach socjalistów część funk-

cji, które planowano powierzyć samorządowi robotniczemu, pokrywała się  

w dużym stopniu z tymi zadaniami, jakie tradycyjnie realizują związki za-

wodowe. W tym zakresie, podobnie jak w przypadku związków, zasadniczym 

celem było upodmiotowienie robotnika w miejscu pracy i wzmocnienie jego 

pozycji w konfrontacji z kapitalistą. Natomiast żądania uczynienia robotni-

ków faktycznie współodpowiedzialnymi za kierowanie fabryką formułowano 

raczej z myślą o przyszłym porządku postkapitalistycznym (zazwyczaj my-

ślano tutaj o „pełnym” czy „czystym” socjalizmie). Z jednej strony samorząd 

robotniczy miał wówczas stanowić najskuteczniejsze zabezpieczenie przed 

tendencjami biurokratycznymi, z drugiej natomiast widziano w nim narzę-

dzie przygotowujące przyszłe całkowite uspołecznienie i realizację socjali-

stycznej utopii. Zauważyć należy jednak, że do tych funkcji postulowanego 

samorządu robotniczego odwoływano się stosunkowo rzadko, co pozwala chy-

ba na konstatację, że polscy socjaliści w okresie międzywojennym tworzenie 

samorządu robotniczego postrzegali przede wszystkim jako część projektu 

instytucjonalizacji konfliktu klasowego w ramach kapitalizmu, mniej zaś 

jako krok na drodze ku faktycznemu wyzwoleniu pracy.  

Dawała tutaj o sobie znać pragmatyczna orientacja polskiej myśli socjali-

stycznej w okresie międzywojennym. Socjaliści stronili od nadmiernej abs-

trakcji i intelektualnych wycieczek do świata przyszłości. Liczyła się dla nich 

przede wszystkim zdroworozsądkowa argumentacja i możliwość łatwego 

przełożenia ideowych rozważań na język politycznej praktyki. Z tego też za-

                                                           
24 Program PPS uchwalony na XXIV Kongresie 2 lutego 1937, [w:] Dokumenty programo-

we…, s. 239. 
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pewne wynika, że na koncepcję samorządności robotniczej patrzyli przez 

pryzmat łatwo uchwytnych, właśnie praktycznych korzyści, jakie mogła 

przynieść zatrudnionym w fabrykach robotnikom. Fundamentalna dla socja-

lizmu myśl o wyzwoleniu pracy i zniesieniu zjawiska alienacji w kontekście 

samorządu robotniczego nie była przez teoretyków i publicystów PPS rozwi-

jana w poważniejszym stopniu. Wyzwolenie pracy i pełna emancypacja ro-

botnika miała się ziścić dopiero w odległej socjalistycznej utopii. Nim to jed-

nak miało nastąpić, polscy socjaliści rezerwowali dla robotniczego samorządu 

znacznie bardziej prozaiczne, często zgoła defensywne, funkcje. 

Abstract 

Liberation of Labor or Institutionalization  
of Class Conflict? Concept of Workers Self-Management 

in Polish Socialists’ Political Thought (1918–1939) –  
An Outline of the Issue 

Liberation of labor was a core concept and final goal as well for the al-

most all currents of radical or socialist worker movements in the last quarter 

of 19th Century and first decades of 20th Century. In that respect polish 

socialist movement – focused around Polish Socialist Party – was not an 

exception. It is true, that liberation of labor was presented as ultimate aim 

in socialists’ ideological manifestos and programmatic statements, but usual-

ly it was only abstract and very general demand. According to the documents 

and enunciations, process of liberation should be pursued by forms of work-

ers self-government and self-management in factories. During first few years 

of the Independence Polish Socialists were convinced that workers self-

management could be major lever for socialization. But in the 1920s (econo-

my and political stabilization), Polish Socialist reshaped their idea of work-

ers self-management. Their attention was focused in this period mainly on 

the state control on business and economy. Thus, in the 1920s socialist theo-

reticians or press commentators considered all various forms of workers self-

organization (trade-unions, workers representations in factories, workers 

councils etc.) as useful instruments in economic struggle and negotiations 

with company’s board or owner, not as form of direct self-liberation. In the 

1930s, during Great Depression, Polish Socialists’ elaborated vision of 

planned socialist economy and once again redefined their concept of workers 

self-government. According to Zygmunt Zaremba or Oskar Lange workers 

representatives should control bureaucracy and take part in decision-making 

process on virtually all levels of economic management to prevent bureau-

cratization and reproduction of the state capitalism, similar to Soviet model.  
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Henryk Zdzisław Figura 

Podstawowe pojęcia związane ze świadczeniami  

oraz z przekazywaniem środków transportowych dla  

potrzeb obrony państwa w Polsce w latach 1918–1939 

Okres wskazany w tytule artykułu w dziejach polskiego narodu i pań-

stwa stanowi pewną zamkniętą całość i tak jest prezentowany w różnych 

opracowaniach. Z tego względu powinności różnych podmiotów w zakresie 

zabezpieczenia potrzeb obronności kraju są w artykule zaprezentowane też 

tylko za ten okres. Powinności te w potocznym rozumieniu najczęściej koja-

rzone są z pełnieniem różnych form obowiązkowej służby wojskowej, co nie-

zupełnie odpowiada prawdzie. Pełnienie różnych form obowiązkowej służby 

wojskowej niewątpliwie stanowiło ważny komponent tych powinności, ale nie 

jedyny. Oprócz nich, ważną rolę w tym systemie odgrywały świadczenia oraz 

odstępowanie zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i ro-

werów. Ze względu na duży zakres obowiązków różnych podmiotów na rzecz 

obronności kraju, nie ma możliwości zaprezentowania ich wszystkich w jed-

nym artykule o ograniczonej objętości. Dlatego powinnościom związanym  

z pełnieniem różnych form obowiązkowej służby wojskowej został poświęcony 

odrębny artykuł, niniejszy zaś porusza kwestię obowiązków związanych  

z wykonywaniem dla potrzeb obrony państwa świadczeń oraz przekazywa-

niem na jego rzecz dla tego celu zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów me-

chanicznych i rowerów.  

Rozważając problematykę zakresu powinności na rzecz obronności kra-

ju, należy pamiętać również, iż pełnienie różnych form służby wojskowej, 

wykonywanie świadczeń oraz przekazywanie zwierząt pociągowych, wozów, 

pojazdów mechanicznych i rowerów nie wyczerpuje ich treści. W ich skład, 

oprócz obowiązków wymienionych w zdaniu poprzednim, wchodziła również 

służba pracy, pełniona zarówno dobrowolnie, jak i obowiązkowo. Ta podej-

mowana dobrowolnie też pozostawała w ścisłym związku z obronnością 

kraju i miała bezpośredni wpływ na treść obowiązkowej służby wojskowej 

przez mężczyzn, którzy taką służbę podjęli i odbyli zgodnie z regulującymi 

ją przepisami. 
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W tym miejscu nasuwa się pytanie, dlaczego w potocznym rozumieniu 

powinności na rzecz obronności kraju najczęściej kojarzyły się z obowiązkową 

służbą wojskową, pełnioną przez najmłodszą część obowiązanych, chociaż 

faktycznie stanowiła ona tylko jedną z kilku obowiązujących w okresie sta-

nowiącym ramy czasowe artykułu? Udzielenie na nie prawidłowej odpowie-

dzi wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań, co nie jest celem autora. 

Można jedynie przypuszczać, iż pozostałe obowiązki nie były tak uciążliwe, 

zwłaszcza dla młodych obywateli, i w związku z tym nie były tak ekspono-

wane i zapamiętane. To mogło stanowić jedną z przesłanek skutkującą pomi-

janiem ich w codziennych rozważaniach. Zaprezentowanie obowiązków róż-

nych podmiotów związanych ze świadczeniami oraz przekazywaniem dla 

potrzeb obrony państwa zwierząt pociągowych, wozów, środków transporto-

wych i rowerów może w pewnym stopniu przyczynić się do zmiany tego fał-

szowanego obrazu powinności związanych z obronnością kraju. Byłoby to 

zjawiskiem pożądanym, gdyż podobne skojarzenia z tego zakresu można 

zaobserwować również współcześnie.  

Okres wskazany w tytule artykułu, stanowiący jego ramy czasowe, mię-

dzy innymi charakteryzuje się sformułowaniem oraz zdefiniowaniem szeregu 

nowych pojęć z tego zakresu, które nie występowały wcześniej w dziejach 

polskiej wojskowości. Pojęcia te zostały wprowadzone aktami normatywnymi 

rangi ustawowej i w związku z tym powinny być używane tylko w znaczeniu 

wynikającym z zawartych w nich definicji. Używanie ich w innym znaczeniu 

może prowadzić do niepotrzebnego zamieszania pojęciowego i zaciemnić ob-

raz rozwiązań obowiązujących w tym przedmiocie w okresie objętym analizą 

artykułu.  

Stosowanie do tamtego okresu niektórych pojęć używanych współcze-

śnie jest możliwe, a nawet konieczne, szczególnie wtedy, gdy mają takie 

samo brzmienie. W takich przypadkach warunkiem niezbędnym do ich 

stosowania jest należyte wyjaśnienie, jaka była ich treść w okresie stano-

wiącym ramy czasowe artykułu. Jako przykład ilustrujący tę tezę może 

posłużyć powszechnie znane i używane z zakresu obronności pojęcie wojsko. 

Współcześnie używane jest zamienne z pojęciem siły zbrojne i służy do 

określenia armii, czyli żołnierzy zorganizowanych w jednostki wojskowe1. 

Niektóre opracowania pojęciem tym definiują również grupę ludzi odpo-

wiednio wyszkolonych i wyposażonych, gwarantującą obronność kraju albo 

zdolność do prowadzenia działań wojennych. W znaczeniu potocznym może 

ono oznaczać także grupę żołnierzy2. W 1938 roku pojęcie wojsko służyło do 

oznaczenia jednego z dwóch zasadniczych komponentów ówczesnych sił 

zbrojnych Polski, które składały się z wojska i marynarki wojennej. W ro-

zumieniu tamtych przepisów normujących problematykę sił zbrojnych, ma-

                                                           
1 Encyklopedia wojskowa N–Ż, Warszawa 2007, s. 304. 

2 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 2004, t. 46, s. 42. 
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rynarka wojenna nie była wojskiem, chociaż wchodziła w skład sił zbro j-

nych, a twierdzenie takie dzisiaj może brzmieć mało przekonywująco. Były 

nim natomiast wszystkie pozostałe formacje wojskowe, które wchodziły  

w skład sił zbrojnych, lecz nie wchodziły w skład marynarki wojennej w ich 

rozumieniu. W rozumieniu tamtych przepisów wojsko składało się z jedno-

stek organizacyjnych wojska stałego, jednostek organizacyjnych obrony 

narodowej oraz Korpusu Ochrony Pogranicza. Marynarka Wojenna składa-

ła się z jednostek organizacyjnych sił morskich oraz jednostek organizacy j-

nych flotylli rzecznych3. Podany przykład świetnie ilustruje tezę o koniecz-

ności precyzyjnego używania sformułowań określonych aktami normatyw-

nymi oraz stosowania dodatkowych wyjaśnień w tych przypadkach, w któ-

rych zachowały takie samo brzmienie fonetyczne, lecz zmianie uległa ich 

szczegółowa treść. Pominięcie tej zasady może skutkować używaniem tak 

samo brzmiącego pojęcia w różnych znaczeniach i generowaniem zupełnie 

zbędnych nieporozumień. Wśród osób mniej obeznanych z problematyką 

wojskowości może skutkować powstaniem skojarzeń o treści poszczególnych 

pojęć całkowicie mijających się z prawdą, czego należy unikać.  

Pojęć, które zostały ustanowione i funkcjonowały w okresie objętym ana-

lizą niniejszego opracowania, było znacznie więcej niż przedstawionych  

w nim. Z tego względu trudno byłoby je wszystkie należycie zaprezentować  

w ramach jednego artykułu o ograniczonej objętości. Dlatego też przedsta-

wione zostały tylko te z nich, które w ocenie autora są najbardziej istotne. 

Ich znajomość pozwoli zainteresowanym, a w szczególności mniej obeznanym 

z prezentowaną problematyką, w wystarczającym stopniu w miarę swobod-

nie poruszać się po niej. Niektóre z nich o tym samym brzmieniu i o niezbyt 

zmienionej treści występują w różnych aktach normatywnych, regulujących 

różną problematykę. W takich przypadkach wykazano je tylko raz, wskazu-

jąc ewentualne zmiany, które nastąpiły w ich treści. Wskutek zastosowania 

takiej koncepcji, łącznie zaprezentowano treść kilkunastu haseł najbardziej 

odzwierciedlających istotę problemów związanych ze świadczeniami oraz 

przekazywaniem zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych  

i rowerów dla potrzeb obronności kraju. 

Nadanie pojęciom związanym z obowiązkiem świadczeń oraz obowiąz-

kiem przekazywania dla potrzeb obrony państwa zwierząt pociągowych, wo-

zów, pojazdów mechanicznych i rowerów normatywnego charakteru powodu-

je, że ich treść można odtworzyć na podstawie aktów prawnych stanowionych 

w okresie wskazanym w tytule artykułu. Jednakże wyszukiwanie i studio-

wanie ich treści wcale nie jest łatwe, zwłaszcza dla osób mniej obeznanych  

z problematyką tego rodzaju. Trudności związane z tym potęgują się jeszcze 

                                                           
3 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1938 

roku, nr 25, poz. 220, art. 2, ust. 1–3). 
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bardziej, gdy usiłujemy porównać je z pojęciami z tego zakresu obowiązują-

cymi obecnie i uwzględnić ewentualne zmiany, które następowały w ich tre-

ści od dnia wejścia w życie do dnia dzisiejszego. Mając na uwadze powyższe 

względy, autor pragnie przybliżyć tę problematykę osobom zainteresowanym 

poprzez ich opracowanie i zaprezentowanie w formie w miarę przystępnej, 

nie ograniczając się jedynie do podania suchych definicji ustawowych, lecz 

także podając zmiany następujące w ich treści od początku pojawienia się aż 

do chwili ich uchylenia bądź też do końca okresu stanowiącego ramy czasowe 

artykułu. Podając ich definicje scharakteryzowano również bardzo ogólnie 

poszczególne problemy regulowane nimi. Z tego względu zaistniała koniecz-

ność zastosowania w artykule pewnej liczby powtórzeń, czego bez uchybienia 

wymogom jego przejrzystości, uniknąć się nie dało. Ta ostatnia cecha w pew-

nym stopniu eliminuje sygnalizowany mankament zastosowanej koncepcji 

prezentacji analizowanej problematyki. 

Prezentowaną w artykule problematykę, oprócz wskazanej już ustawy  

z 1938 roku, regulowały następujące akty normatywne rangi ustawowej: 

1) Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 roku 

 o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiąz-

ku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mecha-

nicznych i rowerów dla celów obrony Państwa4; 

2) Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 roku  

o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o osobi-

stych świadczeniach wojennych5; 

3) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 

1927 roku w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy  

z dnia 25 lipca 1919 roku o osobistych świadczeniach wojennych6; 

4) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 

1927 roku o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych,  

wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów da celów obrony  

Państwa7; 

5) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer-

nika 1934 roku o osobistych świadczeniach wojennych8;  

6) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer-

nika 1934 roku o rzeczowych świadczeniach wojennych9;  

7) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 

1927 roku o rzeczowych świadczeniach wojennych10; 

                                                           
4 Dz. U. 1939, nr 67, poz. 455. 

5 Dz. U. 1939, nr 48, poz. 308. 

6 Dz. U. 1927, nr 51, poz. 456. 

7 Dz. U. 1927, nr 98, poz. 859. 

8 Dz. U. 1934, nr 95, poz. 854. 

9 Dz. U. 1934, nr 95, poz. 859. 

10 Dz. U. 1927, nr 79, poz. 687. 



Podstawowe pojęcia związane ze świadczeniami… 
 

155 

 

8) Ustawa z dnia 25 lipca 1919 roku o osobistych świadczeniach  

wojennych11; 

9) Ustawa z dnia 21 lutego 1922 roku o obowiązku odstępowania 

zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa12; 

10) Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o powszechnym obowiązku 

świadczeń rzeczowych13; 

11) Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o zmianie rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt 

pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla ce-

lów obrony Państwa14. 

W odniesieniu do aktów prawnych regulujących analizowaną problema-

tykę autor świadomie używa zwrotu akty normatywne rangi ustawowej, gdyż 

nie każdy z nich jest ustawą, chociaż ma taką samą moc prawną jak ona. 

Większość wymienionych w powyższym wyliczeniu ustawami nie jest. Do 

takich należą akty wymienione w punktach jeden–siedem tegoż wyliczenia. 

Dużo miejsca w artykule zajmuje problematyka świadczeń, zwłaszcza 

rzeczowych. Pojęcie świadczenie jest wieloznaczne i w dostępnych opracowa-

niach podawane są rożne jego definicje. Encyklopedia popularna PWN odnosi 

jego treść do prawa cywilnego i określa nim zachowanie dłużnika przewi-

dziane treścią zobowiązania, polegające na działaniu lub zaniechaniu15.  

W tym znaczeniu nie może ono być zastosowane do problematyki prezento-

wanej w artykule. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny między  

innymi określa nim przekazywanie na czyjąś rzecz należności lub wykony-

wanie czegoś w ramach przepisów albo zobowiązań. Wskazane dzieło prezen-

tuje też różny podział świadczeń w zależności od zastosowanego kryterium. 

Między innymi dzieli je na świadczenia osobiste i rzeczowe oraz świadczenia 

obowiązkowe dla ludności wprowadzone dla celów obronnych w czasie woj-

ny16. Należy jednak podkreślić, iż chociaż treść określonego nim pojęcia jest 

bardzo zbliżona do znaczenia, w jakim używane jest w artykule, to jednak 

wymaga ono doprecyzowania. Mała Encyklopedia Wojskowa posługuje się 

pojęciem świadczenia na rzecz obrony, dzieląc je na osobiste, rzeczowe, środki 

transportowe, narzędzia, maszyny i urządzenie przekazywane dla potrzeb 

obrony państwa17. Definicja wskazana w tym dziele formułowana była  

w innym stanie prawnym niż obowiązujący w okresie stanowiącym ramy 

czasowe artykułu i z tego względu jakkolwiek zawiera najistotniejsze jego 

                                                           
11 Dz. U. 1919, nr 67, poz. 401, z późn. zm. 

12 Dz. U. 1922, nr 21, poz. 166. 

13 Dz. U. 1939, nr 30, poz. 200. 

14 Dz. U. 1939, nr 28, poz. 182 

15 Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982, s. 771. 

16 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 2003, t. 42, s.145. 

17 Mała Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1971, t. 3, s. 295–296. 
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elementy, to również nie może być wykorzystana w nim bez dokonana nie-

zbędnych korekt. 

Zaprezentowane w artykule pojęcia zostały zestawione w trzech odręb-

nych grupach tematycznych: świadczenia osobiste, świadczenia rzeczowe 

oraz odstępowanie środków transportowych. Jako kryterium zaliczenia ich 

do poszczególnych grup, przyjęto podobieństwo regulowanych nimi proble-

mów. Podkreślić należy jednak, iż akty normatywne regulujące analizowaną 

problematykę, nie posługują się pojęciem przekazywanie środków transpor-

towych. Zostało ono wprowadzone dodatkowo przez autora dla potrzeb arty-

kułu, gdyż środki stanowiące treść tego pojęcia (wozy, zwierzęta pociągowe, 

pojazdy mechaniczne i rowery) pozostają w ścisłym związku z wykonywa-

niem transportu i nadają się do wykorzystania w tym celu. Takie jest też 

potoczne rozumienie środków charakteryzowanych w tej części. Pojęcie środ-

ki transportowe używane jest w bardzo ograniczonym zakresie w związku  

z realizacją osobistych świadczeń wojennych. Autor ma świadomość, iż ta 

zgodność nazwy tej części artykułu z jego potocznym rozumieniem nie zwal-

nia go z obowiązku prezentowania w nim haseł w brzmieniu ustawowym, co 

starał się konsekwentnie realizować  

I. ŚWIADCZENIA OSOBISTE 

1. Osobiste świadczenia wojenne 

Obowiązek osobistych świadczeń wojennych dla potrzeb obrony państwa 

został ustanowiony już w 1919 roku, a więc jeszcze w okresie działań wojen-

nych prowadzonych przeciwko odradzającej się Polsce przez państwo rosyj-

skie. Zatem fakt ten pozwala przypuszczać, iż jego ustanowienie i wprowa-

dzenie w życie nie było skutkiem teoretycznych rozważań, lecz stanowiło 

następstwo realnych potrzeb w tym przedmiocie, spowodowanych działania-

mi wojennymi. Jego realizacja następowała z chwilą wybuchy wojny lub za-

rządzenia mobilizacji (całkowitej lub częściowej) na podstawie decyzji kompe-

tentnych władz państwowych. Obowiązek ten polegał na wykonywaniu za 

wynagrodzeniem wszelkiego rodzaju robót i usług niezbędnych dla celów 

zaopatrzenia państwa i jego sił zbrojnych w sytuacji, gdy siły własne wojska 

okazały się niewystarczające. Obowiązkiem tym objęta była wszelkiego ro-

dzaju praca zarówno fizyczna, jak i umysłowa. Obowiązkowi podlegali wszy-

scy obywatele zdolni do pracy (bez względu na płeć) w wieku siedemnaście–

pięćdziesiąt lat, niepowołani do składu siły zbrojnej państwa. Władza pań-

stwowa mogła też żądać, aby powołani do wykonania osobistych świadczeń 

wojennych stawili się z własnymi narzędziami, środkami przewozowymi oraz 
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zwierzętami pociągowymi, niezbędnymi do obsługi dostarczonych przez nich 

środków transportowych18. 

W 1927 roku nastąpiła zmiana przepisów regulujących problematykę 

osobistych świadczeń wojennych. Po ich wejściu w życie, osobiste świadcze-

nia wojenne mogły być realizowane nie tylko w czasie wojny oraz mobilizacji, 

lecz również w czasie pokoju, gdy wymagał tego interes obrony państwa, 

stwierdzony uchwałą Rady Ministrów podjętą na wniosek Ministra Spraw 

Wojskowych. W razie zaistnienia jednego ze stanów wymienionych w zdaniu 

poprzednim, obowiązek realizacji osobistych świadczeń wojennych powstawał 

z mocy prawa19. 

W 1934 roku obowiązek osobistych świadczeń wojennych zastąpiony zo-

stał obowiązkiem świadczeń osobistych, który zostanie zaprezentowany  

w następnym fragmencie artykułu. Porównanie treści obowiązku osobistych 

świadczeń wojennych z treścią obowiązku świadczeń osobistych pozwala na 

sformułowanie wniosku, iż między nimi nie było istotnych różnic. Jednak 

kierując się w artykule zasadą stosowania nazewnictwa ustawowego, każdy  

z tych obowiązków prezentowany jest oddzielnie. 

2. Świadczenia osobiste 

Pojęcie świadczeń osobistych wprowadzone zostało w 1934 roku. Z dniem 

wejścia w życie przepisów regulujących tę problematykę, utraciły moc obo-

wiązujące przepisy regulujące problematykę osobistych świadczeń wojen-

nych. Z tego względu można powiedzieć, iż obowiązek świadczeń osobistych 

został wprowadzony zamiast obowiązku osobistych świadczeń wojennych. 

Należy jednak podkreślić, iż zachodzi pewna rozbieżność pomiędzy nazwą 

obowiązku, a tytułem ustanawiającego go aktu normatywnego. Obowiązek 

nosi nazwę świadczenia osobiste, a ustanawiający go akt normatywny – tytuł 

o osobistych świadczeniach wojennych. Z tego względu może zachodzić wąt-

pliwość, czy nie ma pomyłki w nazewnictwie ustanowionego nim obowiązku. 

W moim przekonaniu taka pomyła nie miała jednak miejsca. Zmiana tytułu 

wskazanego aktu normatywnego została dokonana dopiero w 1939 roku, 

natomiast nazwa ustanowionego nim obowiązku, nie uległa zmianie i uży-

wana była nadal20. 

                                                           
18 Ustawa z dnia 25 lipca 1919 roku o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1919 ro-

ku, nr 67, poz. 401, art. 1, 2, 4, 7). 

19 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 roku w sprawie zmiany 

niektórych postanowień ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku o osobistych świadczeniach wojennych 

(Dz. U. z 1927 roku, nr 51, poz. 456, art. 1, pkt 1 i 2). 

20 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 roku o zmianie rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1939 roku, nr 48, 

poz. 308, art. 1, pkt 1 i 2). 
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Świadczenia osobiste polegały na wykonywaniu za wynagrodzeniem ro-

bót i usług, bezpośrednio lub pośrednio potrzebnych dla celów obrony pań-

stwa. Praca ta mogła mieć zarówno charakter fizyczny, jak i umysłowy. Mo-

gła być wykonywana na rzecz władz rządowych, samorządowych, innych 

jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej oraz gospodarstw wiej-

skich, które pracowały w interesie obrony państwa. Obowiązek ludności do 

ich wykonywania powstawał z mocy samego prawa z chwilą wybuchu wojny 

lub zarządzenia mobilizacji. Rada Ministrów została przez ustawodawcę 

upoważniona do jego wprowadzenia w czasie pokoju w następujących przy-

padkach: 

1) gdy wymagał tego interes obrony państwa stwierdzony jej uchwałą; 

2) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, gdy w przypadku za-

rządzenia przez Ministra Spraw Wojskowych ćwiczeń w celu 

sprawdzenie stawiennictwa rezerwistów lub sprawności mobili-

zacyjnej władz administracji ogólnej, nie posiadały one odpo-

wiednich sił i środków własnych, niezbędnych do wykonania za-

dań związanych z tymi ćwiczeniami21. 

Czas trwania obowiązku świadczeń osobistych był różny i zależał od 

przesłanek skutkujących koniecznością jego realizacji. W czasie wojny obo-

wiązywał przez cały okres jej trwania. W przypadku zarządzenia mobilizacji 

trwał przez czas pozostawania sił zbrojnych (ich części) w stanie zmobilizo-

wanym. W razie wprowadzenia go w czasie pokoju uchwałą Rady Ministrów, 

ze względu na potrzeby obrony państwa, trwał do czasu zniesienia go rozpo-

rządzeniem tego organu. W przypadku wprowadzenia go na wniosek Mini-

stra Spraw Wewnętrznych, obowiązek ten trwał przez trzydzieści sześć go-

dzin, licząc od chwili zgłoszenia się obowiązanych do wykonania świadczeń. 

Jeżeli w tym czasie świadczenie nie mogło być wykonane, przedłużało się go 

do czasu jego wykonania22. 

Obowiązek świadczeń osobistych obciążał mieszkańców obojga płci  

w wieku od ukończonych lat siedemnastu, do ukończonych lat sześćdziesię-

ciu. Oznaczało to wydłużenie okresu podlegania temu obowiązkowi w sto-

sunku do okresu podlegania obowiązkowi osobistych świadczeń wojennych  

o lat dziesięć23. W 1939 roku Minister Spraw Wewnętrznych został przez 

ustawodawcę upoważniony do podwyższenia dla niektórych specjalistów 

wieku określonego w zdaniu poprzednim do lat sześćdziesięciu pięciu24.  

W takim przypadku okres podlegania temu obowiązkowi niniejszej grupy 

                                                           
21 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o osobistych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 858, art. 1, 3). 

22 Ibidem, art. 2. 

23 Ibidem, art. 4, ust. 1. 

24 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 roku o zmianie rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1939 roku, nr 48, 

poz. 308, art. 1, pkt 4). 
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obowiązanych, w stosunku do okresu podlegania obowiązkowi osobistych 

świadczeń wojennych, został wydłużony o lat piętnaście. W tym zakresie była 

to zmiana znacząca. 

Dokładna analiza przepisów regulujących problematykę osobistych 

świadczeń wojennych oraz świadczeń osobistych pozwalała na sformułowanie 

wniosku, iż między treścią tych obowiązków nie zachodzą zbyt wielkie różni-

ce. Określenie ich różnymi nazwami może natomiast prowadzić do błędnego 

wniosku, iż osobiste świadczenia wojenne pozostawały w bezpośrednim 

związku z zabezpieczeniem wojennych potrzeb kraju oraz jego sił zbrojnych, 

zaś świadczenia osobiste w takim związku nie pozostawały. Wniosek taki, 

chociaż nie odpowiadałby prawdzie, byłby możliwy do sformułowania jedynie 

na podstawie samego nazewnictwa tych obowiązków. Jednakże analiza ich 

treści taką możliwość wyklucza. Realizacja każdego z nich była niezbędna do 

zabezpieczenia określonych potrzeb wojennych lub mobilizacyjnych państwa 

i jego sił zbrojnych oraz skutkowała podniesieniem na wyższy poziom ich 

zdolności obronnej. 

II. ŚWIADCZENIA RZECZOWE 

1. Gospodarstwo wiejskie 

Pojęcie to zostało wprowadzone w 1927 roku przez przepisy regulujące 

problematykę rzeczowych świadczeń wojennych. Służyło do oznaczenia go-

spodarstwa hodowlanego, leśnego, ogrodniczego, rolnego oraz rybnego25. De-

finicja tego pojęcia w zaprezentowanym brzmieniu została utrzymana rów-

nież przepisami ustanowionymi w 1934 roku, regulującymi problematykę 

świadczeń rzeczowych26. Natomiast Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku  

o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych posługiwała się tym poję-

ciem, lecz nie zawierała jego klasycznej definicji. Upoważniła natomiast do 

określenia szczegółowej treści tego pojęcia Ministrów Przemysłu i Handlu, 

Rolnictwa i Refom Rolnych oraz Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw 

Wojskowych. Określenie to miało nastąpić w drodze rozporządzenia27. Upo-

ważnieni ministrowie stosowane przepisy na tę okoliczność wydali w sierp-

niu 1939 roku. W ich rozumieniu pojęcie gospodarstwa wiejskiego oznaczało 

gospodarstwo rolne, leśne, ogrodowe, łąkowe, pastwiskowe, nasienne, hodow-

lane, pszczelarskie, łowieckie, rybne, rybołówstwa oraz rolne tereny niezago-

                                                           
25 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 roku o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1927 roku, nr 79, poz. 687, art. 49). 

26 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o rzeczo-

wych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 859, art. 55). 

27 Dz. U. z 1939 roku, nr 30, poz. 200, art. 20, ust. 1. 
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spodarowane28. Wskazana definicja w stosunku do poprzednich rozszerzyła 

znacznie treść tegoż pojęcia. 

2. Oddanie nieruchomości do swobodnego rozporządzania 

Pojęcie to zostało wprowadzone w 1927 roku przepisami regulującymi 

problematykę rzeczowych świadczeń wojennych. Obowiązek ten stanowił 

jeden z elementów składających się na treść szerszego pojęcia, jakim był ob-

owiązek rzeczowych świadczeń wojennych. Oddanie nieruchomości do swo-

bodnego rozporządzania uprawniało władzę państwową do: 

1) stawiania na niej fortyfikacji i innych budowli, budowy dróg i mo-

stów, kolei żelaznych, lotnisk oraz wszelkich innych urządzeń po-

trzebnych dla celów obrony państwa; 

2) dokonania istotnej przebudowy lub zburzenia znajdujących się na 

niej budynków. 

Na żądanie właściciela lub posiadacza nieruchomości oddanej państwu do 

swobodnego użytkowania, przeprowadzało się jej wywłaszczenie. Zgłoszenie 

żądania tej treści nie wstrzymywało przejęcia nieruchomości w swobodne 

rozporządzanie29. 

Zaprezentowane w tym przedmiocie rozwiązanie zostało przyjęte również 

przez przepisy ustanowione i wprowadzone w życie w 1934 roku, regulujące 

problematykę świadczeń rzeczowych30. 

Uprawnienia państwa w przypadku oddania mu nieruchomości do swo-

bodnego rozporządzania zostały poszerzone w 1939 roku przepisami regulu-

jącymi problematykę powszechnego obowiązku świadczeń rzeczowych. 

Oprócz uprawnień dotychczasowych, otrzymały uprawnienie do budowy  

fabryk, urządzeń telekomunikacyjnych oraz do eksploatacji lasów i kopalin31. 

Z porównania uprawnień państwa związanych z przekazaniem mu nieru-

chomości do swobodnego rozporządzania, zawartych w aktach normatywnych 

regulujących problematykę świadczeń rzeczowych, wynika, iż z upływem 

czasu uprawnienia te ulegały rozszerzeniu, co mogło być naturalnym następ-

stwem wzrastającego zagrożenia bezpieczeństwa Polski, wskutek pogarsza-

nia się jej sytuacji międzynarodowej. 

                                                           
28 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicz-

nych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i reform Rolnych, Prze-

mysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów (Dz. U. z 1939 roku, nr 

81, poz. 529, § 56). 

29 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 roku o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1927 roku, nr 79, poz. 687, art. 2 i 3). 

30 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o rzeczo-

wych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 859, art. 7 i 8). 

31 Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. 

U. z 1939 roku, nr 30, poz. 200, art. 52). 
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3. Oddanie nieruchomości do użytku 

Podobnie jak oddanie nieruchomości do swobodnego rozporządzania, 

również oddanie nieruchomości do użytku zostało wprowadzone w 1927 roku 

przepisami normującymi problematykę rzeczowych świadczeń wojennych. 

Stanowiło jeden z obowiązków składających się na treść szerszego pojęcia, 

jakim był obowiązek rzeczowych świadczeń wojennych. Uprawnienia pań-

stwa z tego tytułu nie różniły się od uprawnień w przypadku oddania nieru-

chomości do swobodnego rozporządzania. Uprawniały do stawiania na niej 

fortyfikacji i innych budowli, do budowy dróg i mostów, kolei żelaznych, lot-

nisk oraz wszelkich innych potrzebnych dla celów obrony państwa. Pozwala-

ły też dokonywać istotnej przebudowy oraz burzyć znajdujące się na niej bu-

dynki. Natomiast właściciel oraz posiadacz nieruchomości oddanej do użytku 

nie mogli żądać wywłaszczenia jej32. Oznaczało to ograniczenie ich upraw-

nień w stosunku do przypadku oddania nieruchomości do swobodnego rozpo-

rządzania 

Zaprezentowane w tym przedmiocie rozwiązania zostały częściowo przy-

jęte również przez przepisy ustanowione i wprowadzone w życie w 1934 roku, 

regulujące problematykę świadczeń rzeczowych. Państwo nadal nie mogło 

dokonywać istotnej przebudowy oraz wyburzenia budynków znajdujących się 

na nieruchomości przekazanej mu w użytkowanie, a właściciel oraz posia-

dacz nie mogli żądać jej wywłaszczenia33.  

W 1939 roku uprawnienia państwa z tytułu przekazania mu nierucho-

mości do użytku, w stosunku do rozwiązań przyjętych w tym przedmiocie  

w 1934 roku, zostały poszerzone przepisami regulującymi problematykę po-

wszechnego obowiązku świadczeń rzeczowych. Podobnie jak w przypadku 

oddania nieruchomości do swobodnego rozporządzania, oprócz uprawnień 

określonych przepisami dotychczasowymi, zyskało uprawnienie do budowy 

fabryk i urządzeń telekomunikacyjnych oraz do eksploatacji lasów i kopalin. 

Nie mogło jednak dokonywać istotnej zmiany lub wyburzenia znajdujących 

się na niej budynków. Właściciel oraz posiadacz natomiast nie mogli żądać jej 

wywłaszczenia34. 

4. Podporządkowanie żądaniom władzy 

Podporządkowanie określonym żądaniom uprawnionych organów pań-

stwowych było jednym z elementów składowych pojęcia obowiązku rzeczo-

wych świadczeń wojennych i zostało wprowadzone w 1927 roku przepisami 

                                                           
32 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 roku o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1927 roku, nr 79, poz. 687, art. 2 oraz 3). 

33 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o rzeczo-

wych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 859, art. 7). 

34 Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. 

U. z 1939 roku, nr 30, poz. 200, art. 52, ust. 1). 
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regulującymi tę problematykę. Dotyczyło ograniczenia uprawnień osób fi-

zycznych i prawnych do wykonywania oraz korzystania przez nich z przysłu-

gujących im praw majątkowych, dotyczących rzeczy objętych obowiązkiem 

rzeczowych świadczeń wojennych. W ramach tego podporządkowania w razie 

mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy wymagał tego interes obrony państwa 

stwierdzony uchwałą Rady Ministrów Minister Przemysłu i Handlu, po 

uprzednim porozumieniu się z Ministrem Spraw Wojskowych oraz Mini-

strem Skarbu, a w sprawach dotyczących zaopatrzenia w żywność – także  

z Ministrem Spraw Wewnętrznych, mógł w każdym przedsiębiorstwie prze-

mysłowym dokonać zmian i przeróbek w celu przystosowania go do produkcji 

lub działalności wojennej. Zmiany te i przeróbki mogły być dokonywane na 

koszt Skarbu Państwa. Uprawniony organ mógł też wykorzystać całą zdol-

ność produkcyjną przedsiębiorstwa dla celów obrony państwa. W szczególno-

ści mógł nakazać przedsiębiorstwu: 

1) prowadzić określony rodzaj produkcji; 

2) oddać państwu ruchomości na własność lub w użytkowanie; 

3) magazynować określone rzeczy ruchome; 

4) transportować ludzi, zwierzęta i rzeczy ruchome; 

5) przekazać przedsiębiorstwo państwu w przymusowy zarząd lub 

dzierżawę; 

6) łączyć się z innymi przedsiębiorstwami w grupy o charakterze 

administracyjno-gospodarczym lub technicznym35. 

Przepisy regulujące problematykę rzeczowych świadczeń wojennych, któ-

re weszły w życie w 1934 roku, upoważniły Radę Ministrów do: 

1) zakazania lub ograniczenia wywozu za granicę bądź do pewnych 

części państwa wszelkiego rodzaju rzeczy ruchomych; 

2) normowania wytwórczości i spożycia; 

3) nakazania lub zakazania, wytwarzania lub przerobu pewnego ro-

dzaju produktów; 

4) zakazania lub ograniczenia podróży za granicę obiektów pływają-

cych żeglugi morskiej lub śródlądowej36. 

Podporządkowanie się określonym żądaniom władzy najbardziej dokład-

nie doprecyzowane zostało przepisami regulującymi problematykę po-

wszechnego obowiązku świadczeń rzeczowych, które zostały ustanowione  

i weszły w życie w 1939 roku. Wyposażyły ministrów właściwych do zarzą-

dzenia przysposobienia do świadczeń rzeczowych do podejmowania następu-

jących decyzji: 

1) nakazujących przedsiębiorstwu przemysłowemu lub górniczemu: 

                                                           
35 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 roku o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1927 roku, nr 79, poz. 687, art. 35 i 36). 

36 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o rzeczo-

wych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 859, art. 16). 
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a) prowadzenie pewnego rodzaju wytwórczości przemysłowej lub 

wydobywczej, 

b) zaprzestania dotychczasowej produkcji, 

c) magazynowania i przechowywania wyprodukowanych lub 

wydobytych przedmiotów; 

2) nakazujących przedsiębiorstwu handlowemu w zakresie jego  

obrotów magazynowanie oraz przechowywanie przedmiotów 

świadczeń;  

3) zarządzenia wytwarzania lub wydobywania przedmiotów, albo 

wykonywania określonych robót przy wykorzystaniu posiadanych 

pomieszczeń, maszyn i urządzeń, surowców oraz wszelkiego ro-

dzaju zapasów; 

4) przekazania przedsiębiorstwa państwu w przymusowy zarząd lub 

dzierżawę; 

5) łączenia przedsiębiorstw w przymusowe organizacje i nadawania 

im statutów37. 

5. Powszechny obowiązek świadczeń rzeczowych 

Pojęcie to zostało wprowadzone dopiero w 1939 roku, a więc pod koniec 

okresu mieszczącego się w ramach czasowych artykułu. Jego treść stanowiły 

trzy podstawowe obowiązki: 

1) udzielanie informacji o przedmiotach świadczeń rzeczowych; 

2) przygotowanie się do działalności odpowiadającej potrzebom 

obrony państwa lub warunkom wojennym (przysposobienie do 

świadczeń rzeczowych); 

3) odstępowanie na rzecz państwa przedmiotów świadczeń rzeczo-

wych i podporządkowanie się w tym celu zarządzeniom władzy 

(obowiązek świadczeń rzeczowych)38. 

Przedmiotem powszechnego obowiązku świadczeń rzeczowych mogły 

być rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchome oraz prawa potrzebne dla 

celów obrony państwa. Mogły nim być nie tylko przedmioty i prawa już 

istniejące w chwili ustanowienia obowiązku, lecz również te, które dopiero 

miały powstać po jego ustanowieniu, a więc wytwory pracy ludzkiej oraz 

płody natury39. 

Powszechnemu obowiązkowi świadczeń rzeczowych podlegały wszystkie 

osoby będące posiadaczami znajdujących się na obszarze państwa przedmio-

tów świadczeń rzeczowych. Posiadaczem w tym rozumieniu była osoba fi-

                                                           
37 Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. 

U. z 1939 roku, nr 30, poz. 200, art. 53). 

38 Ibidem, art. 1. 

39 Ibidem, art. 4. 
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zyczna, która faktycznie władała rzeczą. Jeżeli rzeczą władała osoba prawna, 

to posiadaczem była osoba sprawująca zarząd nad jej majątkiem40.  

Powszechny obowiązek świadczeń rzeczowych powstawał z mocy prawa  

z chwilą wybuchu wojny lub zarządzenia mobilizacji. Mógł zostać wprowa-

dzony w czasie pokoju przez Radę Ministrów, gdy wymagał tego interes 

obrony państwa stwierdzony jej uchwałą. Czas trwania obowiązku zależał od 

przesłanek skutkujących jego powstaniem. Jeżeli przesłankami tymi był 

wybuch wojny lub zarządzenie mobilizacji, wówczas trwał przez czas wojny 

albo pozostawania sił zbrojnych (ich części) w stanie zmobilizowanym. Na-

tomiast w przypadku, gdy ich obowiązek został wprowadzony przez Radę 

Ministrów ze względu na potrzeby obrony państwa, jego zniesienie również 

następowało przez ten organ. Za wykonane świadczenie rzeczowe należało 

się wynagrodzenie. Wynagrodzenie nie przysługiwało jedynie za zużycie dróg 

prywatnych oraz nieprzynoszących dochodów niezabudowanych placów  

i nieużytkowanych budynków41. 

6. Przedsiębiorstwo przemysłowe 

Pojęcie to zostało wprowadzone w 1927 roku przez przepisy regulujące 

problematykę rzeczowych świadczeń wojennych. Służyło do oznaczenia 

wszelkich przedsiębiorstw i instytucji wydobywających oraz wytwarzających 

i przetwarzających surowce. W szczególności obejmowało fabryki, stocznie, 

huty, kopalnie i inne przedsiębiorstwa górnicze, a także przedsiębiorstwa 

handlowe, składowe, transportowe i komunikacyjne42. 

W 1934 roku treść tego pojęcia została częściowo zmieniona przepisami 

regulującymi problematykę świadczeń rzeczowych. Wykaz podmiotów do-

tychczasowych stanowiących jego treść został wzbogacony o przedsiębiorstwa 

telekomunikacyjne, zakłady wytwarzające, przesyłające i rozdzielające ener-

gię oraz zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. Zaliczono do nich także grupy 

i organizacje o charakterze administracyjno-gospodarczym (koncerny, syn-

dykaty, kartele itp.)43. 

Przepisy z 1939 roku, regulujące problematykę powszechnego obowiązku 

świadczeń rzeczowych, pojęciem tym obejmowały przedsiębiorstwa przemy-

słowe, górnicze oraz handlowe i składowe. Szczegółowa jego treść miała zo-

stać opublikowana w drodze rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu, 

                                                           
40 Ibidem, art. 7. 

41 Ibidem, art. 46 i 47 oraz 66. 

42 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 roku o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1927 roku, nr 79, poz. 687, art. 31). 

43 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o rzeczo-

wych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 859, art. 34). 
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Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw 

Wojskowych44. 

Na podstawie treści definicji pojęcia przedsiębiorstwa przemysłowego, ob-

owiązującego w okresie stanowiącym ramy czasowe artykułu wynika, iż było 

ono szersze, niż w potocznym rozumieniu, zgodnie z którym przedsiębiorstwo 

handlowe czy składowe nie jest przedsiębiorstwem przemysłowym. Przykład 

ten stanowi kolejny argument świadczący o konieczności precyzyjnego posłu-

giwania się pojęciami ustawowymi, dotyczącymi różnych obowiązków osób 

fizycznych i prawnych z zakresu obronności kraju.  

7. Przysposobienie do świadczeń rzeczowych 

Przysposobienie do świadczeń rzeczowych było jednym z obowiązków rea-

lizowanych przez właścicieli lub posiadaczy przedsiębiorstw przemysłowych, 

górniczych, handlowych, składowych, transportowych i komunikacyjnych na 

rzecz obronności kraju, który został wprowadzony w 1927 roku przepisami 

regulującymi problematykę rzeczowych świadczeń wojennych. Przysposobie-

nie przedsiębiorstwa do świadczeń rzeczowych polegało na osiągnięciu goto-

wości do przejścia na produkcję wojenną według żądań i wskazówek upo-

ważnionych ministrów. Obowiązek ten mógł być realizowany już w czasie 

pokoju na zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu wydane w porozumieniu 

z Ministrem Spraw Wojskowych i za zgodą Ministra Skarbu. Jeżeli przyspo-

sobieniem miało być objęte przedsiębiorstwo przemysłu rolnego lub produku-

jące nawozy sztuczne, maszyny i narzędzia rolnicze, wydanie zarządzenia  

o jego przysposobieniu wymagało porozumienia z Ministrem Rolnictwa,  

a w sprawach dotyczących zaopatrzenia w żywność z Ministrem Spraw We-

wnętrznych. Jeżeli przysposobienie przedsiębiorstwa wykraczało poza jego 

własny interes gospodarczy, to odbywało się na koszt Skarbu Państwa45. 

Obowiązek przysposobienia przedsiębiorstwa do świadczeń rzeczowych 

występuje również w kolejnym akcie normatywnych regulującym problema-

tykę świadczeń wojennych, ustanowionym i wprowadzonym w życie w 1934 

roku. Według niego przysposobienie przedsiębiorstw do świadczeń również 

mogło być realizowane już w czasie pokoju. Polegało na: 

1) przygotowaniu przedsiębiorstwa, gospodarstwa lub innego warsz-

tatu (ich części) do wytwórczości lub działalności odpowiadającej 

potrzebom obrony państwa lub warunkom wojennym; 

2) przygotowaniu ich do przejścia na tę wytwórczość46. 

                                                           
44 Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. 

U. z 1939 roku, nr 30, poz. 200, art. 20, ust. 1 i 4). 

45 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 roku o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1927 roku, nr 79, poz. 687, art. 32 i 33). 

46 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o rzeczo-

wych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 859, art. 9, ust. 1 w zw. z art. 2). 
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Po wejściu w życie w 1939 roku przepisów regulujących problematykę 

powszechnego obowiązku świadczeń rzeczowych, przysposobienie do świad-

czeń rzeczowych polegało na: 

1) przygotowaniu przedsiębiorstw i gospodarstw wiejskich albo ich 

części do działalności odpowiadającej potrzebom obrony państwa 

lub warunkom wojennym; 

2) przystosowaniu przedsiębiorstw i gospodarstw wiejskich na wy-

twórczość wojenną. 

Obowiązek przysposobienia do świadczeń, kompetentna władza mogła 

zarządzić również w czasie pokoju47. 

Analiza treści obowiązku przysposobienia do świadczeń rzeczowych regu-

lowanego różnymi aktami normatywnymi pozwala na sformułowanie wnio-

sku, iż pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami nie było wielkich różnic. 

Miały one charakter kosmetyczny, a ich istota nie ulegała zmianom. 

8. Rzeczowe świadczenia wojenne 

Pojęcie rzeczowych świadczeń wojennych zostało wprowadzone w 1927 

roku. Służyło do oznaczenia jednego z obowiązków realizowanego na rzecz 

obronności kraju, polegającego na: 

1) odstąpieniu lub ograniczeniu na rzecz państwa prawa własności, 

prawa użytkowania, prawa używania oraz wszelkich innych praw 

związanych z nieruchomością lub rzeczą ruchomą, w tym również 

prawa swobodnego rozporządzania nią; 

2) podporządkowaniu osób fizycznych oraz osób prawnych żądaniom 

uprawnionych władz państwowych, w zakresie wykonywania przez te 

osoby ich praw majątkowych lub korzystania przez nich z tych praw. 

Obowiązek rzeczowych świadczeń wojennych mógł obejmować nie tylko 

przedmioty istniejące w chwili jego powstania, ale również wytwory pracy 

ludzkiej oraz płody natury, które miały powstać w przyszłości48. 

Obowiązek rzeczowych świadczeń wojennych powstawał z mocy prawa  

z chwilą wybuchu wojny oraz w razie zarządzenia mobilizacji ogólnej lub 

częściowej. Mógł być wprowadzony przez Radę Ministrów w drodze rozporzą-

dzenia w czasie pokoju, gdy wymagał tego interes obrony państwa stwier-

dzony jej uchwałą. Obowiązek ten ustawał w terminie określonym rozporzą-

dzeniem Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych  

wydanym w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami49. 

                                                           
47 Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. 

U. z 1939 roku, nr 30, poz. 200, art. 27 i 28). 

48 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 roku o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1927 roku, nr 79, poz. 687, art. 1, ust. 2–3). 

49 Ibidem, art. 1, ust. 1 oraz art. 10, ust. 1 i 2 oraz 6. 
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Obowiązek rzeczowych świadczeń wojennych ciążył na właścicielach lub 

posiadaczach przedmiotów świadczeń50. 

Realizacja obowiązku rzeczowych świadczeń wojennych następowała za 

wynagrodzeniem51. 

Rzeczowe świadczenia wojenne w swej istocie nie różniły się bardzo od 

obowiązku wprowadzonych w 1934 roku świadczeń rzeczowych. 

9. Świadczenia rzeczowe 

Pojęcie to zostało sformułowane w 1934 roku i służyło do oznaczenia jed-

nego z obowiązków na rzecz obronności kraju, ciążącego na osobach fizycz-

nych i na osobach prawnych. Podobnie jak w przypadku świadczeń osobi-

stych, jego nazwa może wzbudzać wątpliwości, gdyż została wprowadzona 

aktem normatywnym zatytułowanym o rzeczowych świadczeniach wojen-

nych. Mimo tych wątpliwości nie ma pomyłki w jego tytule – zachował takie 

brzmienie aż do roku 1939. 

Obowiązek świadczeń rzeczowych powstawał z mocy prawa na całym te-

rytorium państwa z chwilą wybuchu wojny lub zarządzenia mobilizacji. 

Oprócz tego Rada Ministrów mogła wprowadzić go również na całym teryto-

rium państwa lub na jego części, gdy wymagał tego interes obrony państwa 

stwierdzony jej uchwałą52. 

Ustanie obowiązku świadczeń rzeczowych zależało od przesłanki stano-

wiącej podstawę jego powstania. Jeżeli obowiązek ten był następstwem wy-

buchu wojny lub ogłoszenia mobilizacji, trwał przez cały okres wojny lub 

pozostawania sił zbrojnych (ich części) w stanie zmobilizowanym. Termin 

jego ustania w tych przypadkach ogłaszał w drodze obwieszczenia Minister 

Spraw Wojskowych. Jeżeli obowiązek świadczeń rzeczowych powstał, gdy 

wymagał tego interes obrony państwa stwierdzony uchwałą Rady Ministrów, 

jego ustanie następowało wskutek zniesienia go uchwałą tego organu53. 

Przedmiotem świadczeń rzeczowych mogły być nieruchomości i rzeczy ru-

chome oraz prawa będące własnością lub w posiadaniu (dzierżeniu) osób 

fizycznych oraz prawnych. Obowiązek świadczeń rzeczowych polegał na: 

1) odstąpieniu na rzecz państwa prawa własności, użytkowania oraz 

używania rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także na ogra-

niczeniu tych praw; 

2) oddaniu na rzecz państwa nieruchomości do użytku lub swobod-

nego rozporządzania; 

                                                           
50 Ibidem, art. 4. 

51 Ibidem, art. 11, ust. 1. 

52 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o rzeczo-

wych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 859, art. 1). 

53 Ibidem, art. 3. 
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3) podporządkowaniu osób fizycznych oraz prawnych żądaniom 

uprawnionych organów państwowych w zakresie określonego ko-

rzystania przez te osoby z ich praw majątkowych54. 

Obowiązek świadczeń rzeczowych ciążył na właścicielach, posiadaczach  

i dzierżycielach przedmiotów świadczeń, a także na ich prawnych zastępcach 

lub przedstawicielach55. 

Świadczenia rzeczowe, podobnie jak rzeczowe świadczenia wojenne, mia-

ły być wykonywane odpłatnie. Odpłatność obejmowała również normalne 

zużycie przedmiotu świadczenia. Nie należała się tylko wówczas, gdy jego 

przedmiot stanowiły drogi prywatne, nieprzynoszące dochodów niezabudo-

wane place oraz nieużytkowane budynki56. 

10. Udzielanie danych o przedmiotach świadczeń rzeczowych 

Było to jedno z przedsięwzięć związanych z realizacją obowiązku świad-

czeń rzeczowych i zostało ustanowione w 1927 roku przepisami rozporządze-

nia Prezydenta Rzeczypospolitej, regulującymi problematykę świadczeń rze-

czowych. Sformułowane nimi obowiązki zostały określone bardzo ogólnie  

i stwarzały możliwość szerokiej ich interpretacji. Stanowiły jedynie, że osoby 

obowiązane do świadczeń, mają także na żądanie właściwych władz pań-

stwowych w każdym czasie udzielać informacji o przedmiotach świadczeń57.  

Pojęcie to znalazło zastosowanie również po wejściu w życie w 1934 roku 

przepisów regulujących problematykę rzeczowych świadczeń wojennych, 

które w stosunku do stanu prawnego opublikowanego w 1927 roku, nie 

wprowadziły istotnych zmian w treści tego obowiązku. Wprowadzona nimi 

zmiana polegała na zastąpieniu osób obowiązanych do świadczeń rzeczowych 

właścicielami, posiadaczami i dzierżycielami przedmiotów świadczeń oraz ich 

prawnymi zastępcami i przedstawicielami58.  

Powyższy obowiązek został utrzymany w mocy również przepisami regu-

lującymi problematykę powszechnego obowiązku świadczeń rzeczowych, 

ustanowionymi i wprowadzonymi w życie w 1939 roku. Realizowały go pod-

mioty objęte powszechnym obowiązkiem świadczeń rzeczowych. Podmioty te 

już czasie pokoju obowiązane były na własny koszt udzielać informacji  

o przedmiotach świadczeń rzeczowych. Informacje te obejmowały wszelkie 

dane niezbędne dla władzy w celu poznania przedmiotów świadczeń rzeczo-

wych, a w szczególności określenia ich ilości i jakości, miejsca położenia oraz 

                                                           
54 Ibidem, art. 4 i 5. 

55 Ibidem, art. 9, ust. 1. 

56 Ibidem, art. 89. 

57 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 roku o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1927 roku, nr 79, poz. 687, art. 12). 

58 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku o rzeczo-

wych świadczeniach wojennych (Dz. U. z 1934 roku, nr 95, poz. 859, art. 15). 



Podstawowe pojęcia związane ze świadczeniami… 
 

169 

 

stanu technicznego. Przedmiotowe informacje podlegały przekazaniu w spo-

sób i w czasie oraz w miejscu określonym przez uprawnioną władzę. Mogły 

być przekazywane ustnie oraz pisemnie59. Dysponowanie takimi informa-

cjami przez uprawnione organy państwowe pozwalało na precyzyjne zapla-

nowanie ich wykorzystania oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w opra-

cowanych na tę okoliczność planach, a także kontroli tych przedmiotów. 

III. ODSTĘPOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

1. Odstępowanie państwu zwierząt pociągowych, wozów, pojaz-

dów mechanicznych i rowerów 

Obowiązek ten został ustanowiony w 1927 roku w miejsce uchylonego 

obowiązku odstępowania państwu zwierząt pociągowych i wozów. Jego za-

kres przedmiotowy był szerszy niż zakres obowiązku, w miejsce którego 

został ustanowiony. Powstawał z mocy samego prawa z chwilą wybuchu 

wojny lub ogłoszenia mobilizacji (ogólnej albo częściowej). Jego realizacja 

następowała na żądanie uprawnionej władzy państwowej i za wynagrodze-

niem. W czasie trwania tego obowiązku niedozwolone było wywożenia za 

granicę zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów 

bez zezwolenia właściwych władz państwowych. Ustanie tego obowiązku 

zarządzane było rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych i Ministra 

Spraw Wewnętrznych. Jeżeli zachodziła potrzeba zwiększenia stanu liczeb-

nego sił zbrojnych oraz gdy wymagał tego interes obrony państwa, obowią-

zek taki mogła wprowadzić Rada Ministrów. Powyższe obowiązki spoczywa-

ły na właścicielach i posiadaczach zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów 

mechanicznych i rowerów60. 

W 1939 roku doprecyzowane zostały uprawnienia Rady Ministrów w za-

kresie wprowadzania powyższego obowiązku. Organ ten został upoważniony 

do jego wprowadzenia w czasie pokoju, gdy wymagał tego interes obrony 

państwa. Podjęcie uchwały tej treści przez upoważniony organ następowało 

na wniosek Ministra Spraw Wojskowych61. 

W 1939 roku nastąpiła też zmiana kompetencji organów w zakresie 

określania terminu ustania obowiązku odstępowania dla celów obrony pań-

stwa zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów. Po 

wejściu sygnalizowanej zmiany w życie, określenie terminu ustania obo-

                                                           
59 Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. 

U. z 1939 roku, nr 30, poz. 200, art. 17). 

60 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 roku o obowiązku od-

stępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony 

Państwa (Dz. U. z 1927 roku, nr 98, poz. 859, art. 2–4 oraz 6). 

61 Ustawa z dnia 30 marca 1939 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów 

dla celów obrony Państwa (Dz. U. z 1939 roku, nr 28, poz. 182, art. 1, pkt 1). 
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wiązku wymienionego w zdaniu poprzednim należało do Ministra Spraw 

Wojskowych62. 

Za odstąpione państwu zwierzęta pociągowe, wozy, pojazdy mechaniczne 

i rowery przysługiwało ich właścicielom, względnie posiadaczom, wynagro-

dzenie w gotówce lub w asygnatach płatnych w każdej kasie skarbowej. Ich 

realizacja winna nastąpić w ciągu czterech tygodni, licząc od dnia ich wysta-

wienia. W razie niedotrzymania tego terminu z winy organów państwowych, 

osobom uprawnionym należały się odsetki za zwłokę, za okres liczony od 

ostatniego dnia płatności63. 

2. Pojazdy mechaniczne 

Pojęcie to zostało wprowadzone w 1927 roku aktem normatywnym regu-

lującym problematykę przekazywania dla potrzeb obrony państwa zwierząt 

pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów. Pojazdami mecha-

nicznymi w jego rozumieniu były wszelkie środki komunikacji lądowej poru-

szane siłą motorową (z wyjątkiem taboru kolejowego) z przedmiotami służą-

cymi do ich utrzymania i użytkowania64. Pojęcie to w zaprezentowanym 

brzmieniu do końca okresu stanowiącego ramy czasowe artykułu nie uległo 

zmianie. 

3. Przekazywanie zwierząt pociągowych i wozów 

Obowiązek ten został wprowadzony już w 1922 roku. Jego realizacja na-

stępowała na żądanie władz państwowych z chwilą ogłoszenia mobilizacji. 

Obejmował zwierzęta pociągowe i wozy uznane za przydatne dla wojska.  

W czasie trwania tego obowiązku nie wolno było wywozić za granicę zwierząt 

pociągowych i wozów bez zezwolenia właściwych władz państwowych.  

W innych przypadkach obowiązek taki mogła wprowadzić Rada Ministrów. 

Obowiązek określony w zdaniach poprzednich ustawał w terminie określo-

nym rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw We-

wnętrznych65. 

Za odstąpione państwu zwierzęta pociągowe i wozy ich właścicielom, 

względnie posiadaczom, przysługiwało wynagrodzenie w gotówce. W razie 

niemożności jego zapłacenia gotówką wystawiane były asygnaty do właściwej 

                                                           
62 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 roku o zmianie rozporządzenia Pre-

zydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów me-

chanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa (Dz. U. z 1939 roku, nr 67, poz. 455, art. 1, pkt 1). 

63 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 roku o obowiązku od-

stępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony 

Państwa (Dz. U. z 1927 roku, nr 98, poz. 859, art. 21). 

64 Ibidem, art. 5, ust. 3. 

65 Ustawa z dnia 21 lutego 1922 roku o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wo-

zów na rzecz Państwa (Dz. U. z 1922 roku, nr 21, poz. 166, art. 1–4 i 6). 
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kasy skarbowej, które powinny być zrealizowane w ciągu czterech tygodni, 

licząc od dnia ich wystawienia66. 

Obowiązek przekazywania państwu zwierząt pociągowych i wozów zo-

stał utrzymany w mocy przepisami rozporządzenia Prezydenta o obowiązku 

odstępowania zwierząt i pojazdów mechanicznych. Po wejściu w życie prze-

pisów wskazanych w zdaniu poprzednim obowiązek ten powstawał z mocy 

prawa w razie zarządzenia mobilizacji oraz z chwilą wybuchu wojny.  

W innych przypadkach mógł zostać wprowadzony rozporządzeniem Rady 

Ministrów. Ustanie tego obowiązku ogłaszane było rozporządzeniem  

Ministra Spraw Wojskowych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych. Przed-

miotowe rozporządzenie utrzymało w mocy również zasadę odpłatności za 

odstąpione państwu wozy i zwierzęta. Odpłatność miała być realizowana  

w gotówce, a gdy ta forma odpłatności z jakichkolwiek względów nie była 

możliwa do zrealizowania, asygnatą płatną w każdej kasie skarbowej, która 

winna być zrealizowana najpóźniej w ciągu czterech tygodni, licząc od dnia 

jej wystawienia67.  

4. Wozy 

Pojęcie to zostało wprowadzone w 1922 roku i służyło do oznaczenia 

wszelkich lądowych środków przewozowych poruszanych siłą ludzką, zwie-

rzęcą lub motorową (z wyjątkiem taboru kolejowego), z przedmiotami prze-

znaczonymi do ich utrzymania i użytkowania, nie wyłączając uprzęży68.  

Powyższa definicja została zmieniona w 1927 roku przepisami regulującymi 

problematykę przekazywania dla potrzeb obrony państwa zwierząt pociągo-

wych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów. Zmiana ta polegała na 

wykreśleniu z treści tego pojęcia środków przewozowych poruszanych siłą 

motorową. Te weszły w skład treści pojęcia pojazdy mechaniczne69. Zmodyfi-

kowana w ten sposób w 1927 roku definicja tego pojęcia nie została już zmie-

niona do końca okresu stanowiącego ramy czasowe artykułu. 

5. Zwierzęta pociągowe 

Pojęcie to zostało wprowadzone w 1922 roku i oznaczało wszystkie zwie-

rzęta, które używane były do jazdy pod wierzch, w zaprzęgu lub jako jucz-

                                                           
66 Ibidem, art. 20, ust. 1. 

67 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 roku o obowiązku od-

stępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony 

Państwa (Dz. U. z 1927 roku, nr 98, poz. 859, art. 2 i 4). 

68 Ustawa z dnia 21 lutego 1922 roku o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wo-

zów na rzecz Państwa (Dz. U. z 1922 roku, nr 21, poz. 166, art. 5, ust. 2). 

69 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 roku o obowiązku od-

stępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony 

Państwa (Dz. U. z 1927 roku, nr 98, poz. 859, art. 5, ust. 2 i 3). 
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ne70. Definicja została przyjęta również przez przepisy regulujące problema-

tykę przekazywania dla potrzeb obrony państwa zwierząt pociągowych, wo-

zów, pojazdów mechanicznych i rowerów, ustanowionymi i wprowadzonymi 

w życie w 1927 roku71 i nie została zmieniona do końca okresu stanowiącego 

ramy czasowe artykułu. 

*** 

Odstępowanie państwu zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mecha-

nicznych i rowerów na podstawie przepisów regulujących tę problematykę  

i ustanowionych w 1927 roku nie oznaczało braku możliwości stosowania do 

nich przepisów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierp-

nia 1927 roku o rzeczowych świadczeniach wojennych. Wynikało to wprost  

z zapisów rozporządzenia o odstępowaniu zwierząt i pojazdów72. Chociaż 

treść wskazanej regulacji nie budzi wątpliwości, to jednak zasadność jej za-

stosowania może obecnie je wzbudzać. Dotyczyła ona między innymi zwierząt 

pociągowych, które rzeczami nie są. Są to istoty żywe, wymagające zapew-

nienia im odpowiednich warunków egzystencji oraz szczególnej troski i trak-

towania przez człowieka. Oceniając jednak ten aspekt zaprezentowanego 

rozwiązania, należy pamiętać, iż tworzone było w innych uwarunkowaniach 

społecznych i ekonomicznych oraz międzynarodowych. Bez uwzględnienia 

niniejszych przesłanek, formułowane w tym przedmiocie oceny mogą nie 

odpowiadać prawdzie. 

Między obowiązkiem służby wojskowej i obowiązkiem świadczeń osobi-

stych a pozostałymi obowiązkami związanymi z potrzebami obronności kraju 

występowała istotna różnica. Polegała ona na tym, że obowiązkiem służby 

wojskowej oraz obowiązkiem świadczeń osobistych można było obciążyć tylko 

osobę fizyczną. Natomiast obowiązkami związanymi z wykonywaniem 

świadczeń rzeczowych oraz przekazywaniem dla celów obrony państwa zwie-

rząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów można było 

obciążyć nie tylko osobę fizyczną, lecz również prawną. Było to proste na-

stępstwo specyfiki poszczególnych rodzajów świadczeń oraz przekazywania 

środków transportowych. Właścicielami i posiadaczami przedmiotów świad-

czeń rzeczowych oraz środków transportowych, oprócz osób fizycznych, mogły 

być również osoby prawne. 

Analizując treść obowiązków związanych z wykonywaniem na rzecz 

obronności kraju świadczeń oraz przekazywaniem dla tego celu zwierząt 

                                                           
70 Ustawa z dnia 21 lutego 1922 roku o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wo-

zów na rzecz Państwa (Dz. U. z 1922 roku, nr 21, poz. 166, art. 5, ust. 1). 

71 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 roku o obowiązku  

odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obro-

ny Państwa (Dz. U. z 1927 roku, nr 98, poz. 859, art. 5, ust. 1). 

72 Ibidem, art. 28. 



Podstawowe pojęcia związane ze świadczeniami… 
 

173 

 

pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów, można sformuło-

wać wniosek, iż w ten sposób następowało zabezpieczenie wielu istotnych 

potrzeb z tego zakresu, bez konieczności bezpośredniego angażowania części 

sił zbrojnych, które w tym czasie mogły być wykorzystane do innych celów. 

Rozwiązanie takie należy uznać za zasadne, a wnioski wypływające z do-

świadczeń zgromadzonych w tym zakresie nadają się do wykorzystania rów-

nież obecnie. 

Abstract 

Basic concepts related to the benefits and the transfer  

of means of transport for the needs of national defense  
in Poland in the years 1918–1939 

Duties of every citizen include national defence and care for the good of 

the state. They consist of various forms of military service and benefits, in-

cluding those in kind, for defence. Material benefits for the defence of the 

Republic of Poland, which the citizens were obliged to provide in the years 

1919–1939, are the subject of this article. The author collected and analysed 

legal acts which regulated the duties related to providing benefits for na-

tional defence and to handing over draught animals, wagons, vehicles and 

bicycles for this purpose. 

 

Key words: national defence, military services, legal acts, citizen duties, 

Republic of Poland 

Słowa kluczowe: obrona państwa, służba wojskowa, akty prawne, obo-

wiązki obywatelskie, Rzeczpospolita Polska 
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Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4  

w latach 1927–1929 

Celem artykułu jest odtworzenie historii niemal zapomnianej w polskiej 

historiografii Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Tomaszowie 

Maz. powstałej w 1927 roku i przekształconej rok później w Batalion Podcho-

rążych Rezerwy Piechoty nr 4. Zapewne na wspomnianą sytuację wpłynął 

fakt, iż batalion ten istniał bardzo krótko, gdyż już w 1929 roku został roz-

formowany, zaś na jego temat zachowały się w CAW1 jedynie szczątkowe 

informacje. Pomimo krótkiego funkcjonowania, odgrywał ważną rolę w sys-

temie polskiego szkolnictwa oficerów rezerwy w końcu lat dwudziestych, stąd 

też przybliżenie jego dziejów, obsady personalnej, struktury organizacyjnej 

oraz pracy szkoleniowej stało się głównymi elementami tematu badawczego 

zawartego w tytule niniejszego artykułu.  

W okresie międzywojennym część poborowych odbywała służbę wojskową 

nie wprost w jednostkach liniowych, lecz w specjalnych szkołach przygoto-

wawczych, jakimi były szkoły podchorążych rezerwy, a później bataliony 

podchorążych rezerwy. Zajmowały się one – w myśl wytycznych MSWojsk – 

kształceniem kandydatów na oficerów rezerwy, którymi byli tzw. poborowi  

z cenzusem, czyli absolwenci szkół średnich lub studiów wyższych. Nauka  

w szkole trwała rok i składała się z dwóch etapów. W pierwszym żołnierze 

posługiwali się tytułem szeregowego z cenzusem – kończyło się egzaminem, 

po którym absolwenci otrzymywali stopień kaprala i tytuł podchorążego.  

W drugim etapie przechodzili praktykę w jednostkach wojskowych. Po jej 

ukończeniu byli zwalniani do rezerwy, zaś stopień oficera rezerwy otrzymy-

wali po odbyciu dodatkowych ćwiczeń.  

Początkowo podoficerów szkolono w pułkowych szkołach podoficerskich, 

a później również w Centralnej Szkole Podoficerów Piechoty nr 1 w Dęblinie 

oraz Wielkopolskiej Szkole Podoficerów Piechoty nr 2 w Biedrusku (pod 

                                                           
1 W tekście użyto następujących skrótów: CAW – Centralne Archiwum Wojskowe, MSWojsk – 

Ministerstwo Spraw Wojskowych i Tomaszów Maz. – Tomaszów Mazowiecki.  
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koniec 1920 roku została przeniesiona do Grudziądza). W 1923 roku sfor-

mowano we wszystkich okręgach korpusów bataliony szkolne (po jednym  

w każdym okręgu – nosiły numer okręgu, na obszarze którego stacjonowa-

ły). Batalion taki w Okręgu Korpusu nr IV Łódź powstał 12 lipca pod nazwą: 

Okręgowa Korpusowa Szkoła Podoficerów Zawodowych Piechoty nr IV  

w Skierniewicach. Jej pierwszym dowódcą został kpt. Otto Urban, którego 

17 marca 1924 roku zastąpił na tym stanowisku mjr Rudolf Matuszek (do-

wodził nią przez kolejne trzy lata). Składała się z trzech kompanii strzelec-

kich, jednej kompanii ckm i jednego plutonu broni towarzyszących. Pierw-

szy kurs rozpoczął się 23 lipca 1923 roku. Po dwóch latach zmieniono jej 

nazwę na Batalion Szkolny Okręgu Korpusu nr IV, który we wrześniu 1926 

roku składał się z dwóch kompanii strzeleckich oraz skadrowanego plutonu 

ćwiczebnego ckm. Oprócz szkolenia podoficerów zawodowych, kształcono  

w nim także kandydatów na oficerów rezerwy. Na przełomie lat 1926 i 1927 

batalion przeniesiono do Gródka Jagiellońskiego, gdzie utworzono na jego 

bazie Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 102.  

Utworzenie szkół podchorążych rezerwy piechoty było elementem refor-

my systemu szkolnictwa wojskowego, w ramach której sformowano osiem 

takich szkół: nr 1 w Ostrowie-Komorowie, nr 4 w Tomaszowie Maz., nr  

5 w Łobzowie, nr 6 w Zaleszczykach, nr 7 w Śremie, nr 9 w Berezie Kartu-

skiej, nr 9A w Łukowie i nr 10 w Gródku Jagiellońskim. Jedną z nich była 

wspomniana Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, którą ulokowano 

w Tomaszowie Maz. na obszarze Okręgu Korpusu nr IV. Tutejszy garnizon 

zaliczał się w tym czasie do mniejszych, gdyż w latach 1919–1921 stacjono-

wał w nim Batalion Zapasowy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (10 Dywizja 

Piechoty), zaś w latach 1921–1924 także II batalion tego pułku. Zajmował 

dawne budynki fabryczne przy ul. Jeziornej 20, zaadaptowane na potrzeby 

koszarowe. Ponadto do stycznia 1927 roku w mieście mieściła się Powiatowa 

Komenda Uzupełnień3 oraz do 1929 roku posterunek żandarmerii wojsko-

wej. W 1924 roku doszło do reorganizacji 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, 

w ramach której rozwiązano Batalion Zapasowy tego pułku, a II batalion 

przeniesiono na postój stały do warszawskiej Cytadeli, gdzie dołączył do 

pozostałych sił pułku. Opuszczone przez batalion koszary w Tomaszowie 

Maz. nie pozostały puste, gdyż pod koniec tego roku przeniesiono do nich  

z Piotrkowa Trybunalskiego II batalion 25 Pułku Piechoty (ze składu 7 Dy-

wizji Piechoty). Po zmianie dyslokacji wspomnianego batalionu jego dowód-

                                                           
2 CAW, Dowództwo Okręgu Korpusu nr IV, sygn. I.371.4, t. 105. Komunikat dzienny nr 66  

z 19 III 1924 r.; Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk, sygn. I.300.22, t. 14. Pismo 

dowódcy Batalionu Szkolnego Okręgu Korpusu nr IV z 13 IX 1926 r.; W. Jarno, Okręg Korpusu 

Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001, s. 221–222. 

3 CAW, Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV, Rozkaz tajny nr 2 z 20  

I 1927 r. 
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cą został mjr Tadeusz Podwysocki, dowodzący wcześniej II batalionem 30 

Pułku Strzelców Kaniowskich4.  

W ramach przeprowadzonej w 1927 roku kolejnej reformy szkolnictwa 

wojskowego – rozkazem Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk  

z 25 października – przeformowano II batalion 25 Pułku Piechoty na Szko-

łę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, która już następnego dnia rozpo-

częła swą działalność. Jej pierwszym komendantem został dotychczasowy 

dowódca II batalionu 25 Pułku Piechoty mjr T. Podwysocki, który zajmował 

jednocześnie stanowisko dowódcy tomaszowskiego garnizonu (1 stycznia 

1928 roku został awansowany do stopnia podpułkownika). Szkoła ta pod 

względem administracyjnym, wyszkolenia i prac mobilizacyjnych podlegała 

dowódcy 25 Pułku Piechoty jako batalion detaszowany5.  

Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 miała kształcić kandyda-

tów na oficerów rezerwy spośród poborowych z cenzusem. W 1927 roku 

mogli się w niej jeszcze uczyć elewi z 6-klasowym wykształceniem, lecz  

w 1928 roku zmieniono przepisy i elewami szkoły mogli być tylko żołnierze 

z cenzusem, tzn. posiadający ukończoną co najmniej szkołę średnią. Dlate-

go też jedynie część elewów pierwszego kursu opuściła szkołę jako podcho-

rążowie rezerwy, zaś ci mający ukończoną jedynie 6-klasową szkołę  

powszechną musieli swą naukę w szkole przerwać. Samo szkolenie – po-

dobnie jak i w innych szkołach tego typu – trwało sześć miesięcy i kończyło 

się egzaminem oraz nadaniem stopnia kaprala lub plutonowego podchorą-

żego, po czym żołnierze ci trafiali jako podchorążowie rezerwy na sześć 

miesięcy do jednostek liniowych celem odbycia praktyki dowódczej (stopień 

oficerski otrzymywali po odbyciu dodatkowych ćwiczeń). Szkołę etatowo 

tworzyło 20 oficerów, 1 chorąży i 47 podoficerów, plus około 700 szerego-

wych z cenzusem6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 CAW, Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV, Rozkaz nr 92 z 20 IX 1924  

r. i Rozkaz tajny nr 47 z 21 XI 1924 r.; W. Jarno, op. cit., s. 58–59, 70–71, 142–143; K. Wiączek, 

W. Makulec, Dzieje 25 Pułku Piechoty w latach 1918–1939, Piotrków Trybunalski 1991, s. 15. 

Natomiast W. Makulec (25 Pułk Piechoty, Pruszków 1995, s. 14–15) nie wspomina o stacjono-

waniu II batalionu 25 pp w Tomaszowie Maz. 

5 CAW, Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk, sygn. I.300.22, teczka 66. Rozkaz o zorga-

nizowaniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Tomaszowie Maz. z 25 X 1927 r., n.pag. 

6 W. Jarno, op. cit., s. 222. 
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Zdjęcie 1. Koszary przy ul. Jeziornej 20 w Tomaszowie Maz. – widok z 1928 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 11. 

Pierwsze miesiące funkcjonowania szkoły były niezmiernie trudne, gdyż 

dawne budynki fabryczne przy ul. Jeziornej 20 należało wyremontować, by 

dostosować je do nowych zadań szkoleniowych. Oto co napisano na ten temat 

w wydanej w 1929 roku okolicznościowej jednodniówce: Mieszczą się w mu-

rach starej fabryki sukna, w murach ociekających jeszcze smarami i oliwą, 

gdzie z każdego kąta uderzał widok resztek urządzeń fabrycznych, szkoła nie 

sprawiała zgoła wrażenia wojskowych koszar i nie zapewniała elewom mini-

mum wygód. Brak najprymitywniejszych urządzeń higienicznych dawał się 

dotkliwie we znaki. W takich to niegościnnych murach zaczęli swą pracę pełni 

zapału i chęci pierwsi elewi. Powoli jednak i z wielkim nakładem kosztów, 

pokrywanych częściowo z ofiarności uczniów i dochodów z założonej przez 

Dowództwo gospody, warunki zaczęły się poprawiać. Urządzono umywalnie, 

a w dniu 10 lutego 1928 roku skończyło się wystawanie z menażkami w ogon-

ku przed kuchnią i uczniowie po raz pierwszy zasiedli przy schludnej zasta-

wie w nowo otwartej jadalni7.  

 

 

 

 

                                                           
7 Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, s. 26. 
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Zdjęcie 2. Odpoczynek w trakcie ostrego strzelania żołnierzy Batalionu Podchorążych 

Rezerwy Piechoty w rejonie grot nagórzyckich – zdjęcie z 1928 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów 

Maz. 1928/1929, wklejka po s. 21. 

Pierwszy kurs rozpoczął się w szkole 2 listopada 1927 roku. W jego trak-

cie realizowano program przygotowujący przyszłych podchorążych do dowo-

dzenia drużyną i plutonem piechoty. W pierwszym okresie szkolenia  

kładziono największy nacisk na wyszkolenie bojowe i strzeleckie, które zaj-

mowały około połowy całego programu nauczania. Dominowały zajęcia prak-

tyczne zmierzające do opanowania przez podchorążych wiedzy o obsłudze  

i odpowiednim wykorzystaniu broni znajdującej się na wyposażeniu drużyny 

i plutonu piechoty. Pozostałymi elementami w programie była także nauka: 

współdziałania różnych broni, szermierki, walki na bagnety, użycia grana-

tów, podstaw łączności i służby saperskiej, zasad musztry i służby garnizo-

nowej, jak również rozwijanie sprawności fizycznej. Z ogólnych zajęć teore-

tycznych wykładano polską historię wojskową i geografię wojskową. Najważ-

niejszym elementem było wyszkolenie bojowe mające praktycznie zapoznać 

żołnierzy ze środkami i sposobami współczesnego pola walki (wyszkolenie to 

było podzielone na szkołę walki i służbę polową)8. Większość zajęć szkolenio-

wych prowadzono w koszarach, a strzelanie w pobliskich miejscowościach 

(np. w okolicy m. Józefów i Łazisko oraz w rejonie grot nagórzyckich, gdzie 

                                                           
8 Instrukcja wyszkolenia szeregowych z cenzusem, Warszawa 1925, s. 4–17. 



Witold Jarno 

 

180 

 

dla przykładu strzelanie z broni ręcznej przeprowadzono w dniach 3 i 8 lute-

go 1928 roku)9. 

Pierwszy kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 został za-

kończony 21 kwietnia 1928 roku. Nadano temu niezwykle uroczystą oprawę, 

zapraszając na uroczystość wielu gości (m.in. ks. biskupa polowego Wojska 

Polskiego Stanisława Galla). Niedługo potem, bo już 14 maja, rozpoczął się  

w szkole 6-tygodniowy kurs przeszkolenia dla podporuczników rezerwy, po 

którym 17 lipca rozpoczęto zajęcia nowego kursu dla kandydatów na przy-

szłych oficerów rezerwy. Ponieważ ich liczba była większa niż pozwalały na 

to możliwości szkoły, nadmiar kandydatów zgrupowano w 3 kompanii, po 

czym 30 lipca odesłano ich do nowo powstałej Szkoły Podchorążych Rezerwy 

Piechoty nr 10A w Nisku. Pozwoliło to rozpocząć w sierpniu normalny proces 

szkolenia. Poważnym problemem, jaki pojawił się latem tego roku, była groź-

ba zachorowania na tyfus, którego szereg przypadków odnotowano w okoli-

cach Tomaszowa Maz. Dlatego też wszystkich elewów poddano obowiązko-

wym szczepieniom, czym kierował lekarz batalionu por. Szczepan Ukleja. 

Równie istotnym problemem był brak wystarczającej liczby mieszkań dla 

oficerów, a także środków finansowych do dyspozycji komendy szkoły na 

wynajmowanie mieszkań dla oficerów w mieście. W rezultacie część z nich 

mieszkała w koszarach w trudnych warunkach lokalowych, zajmując zazwy-

czaj jeden pokój. O ile nie stwarzało to większych problemów dla kadry ofi-

cerskiej nie mającej rodzin, to w przypadku konieczności zamieszkania  

z rodziną stwarzało to już poważne niedogodności. Problemu kwaterunku 

wojskowego nie zdołano jednak rozwiązać do czasu likwidacji szkoły10. 

Na przełomie lipca i sierpnia 1928 roku Szkołę Podchorążych Piechoty nr 

4 przemianowano na Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, podob-

nie jak i pozostałe szkoły tego typu, które zachowały swe dotychczasowe nu-

mery (dodatkowo utworzono Bataliony Podchorążych Rezerwy Piechoty nr  

2 w Tomaszowie Lubelskim, nr 5A w Cieszynie, nr 6A w Rawie Ruskiej, nr 

7A w Jarocinie i wspomnianą wcześniej nr 10A w Nisku). Powstałe bataliony 

zostały podzielone na dwie grupy: do pierwszej należały bataliony nie wcho-

dzące organizacyjnie w skład pułków piechoty, mające status batalionów 

samodzielnych (batalion nr 9 w Berezie Kartuskiej i nr 9A w Łukowie), zaś 

do drugiej grupy zaliczono pozostałe bataliony, które nie posiadały statusu 

samodzielnych jednostek i wchodziły formalnie w skład określonych pułków 

piechoty. Jednym z nich był m.in. Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty 

nr 4, podległy administracyjnie dowódcy 25 Pułku Piechoty. Tuż przed prze-

formowaniem, w lipcu 1928 roku, w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty 

nr 4 służyło 22 oficerów: jeden podpułkownik (T. Podwysocki – komendant 

                                                           
9 CAW, Komenda Garnizonu Tomaszów Maz., sygn. I.372.59, t. 4. Pismo kpt. Stanisława 

Rinka do komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 z 31 I 1928 r., n.pag.  

10 Podchorążówka…, s. 26–27. 
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szkoły), jeden major (Jan Chlebak – zastępca komendanta), pięciu kapitanów 

(Michał Kosterkiewicz, Stanisław Rink, Bolesław Morawski, Aleksander 

Rothkahl i Zdzisław Konopka – zarazem p.o. kierownika Fili Zakładu Amu-

nicyjnego nr 3 w Spale) oraz piętnastu poruczników i podporuczników11. 

Zdjęcie 3. Podpułkownik Stanisław Dąbek, komendant Batalionu Podchorążych Rezer-

wy Piechoty w Tomaszowie Maz. w latach 1928–1929 – zdjęcie późniejsze 

 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 37–33. 

Ze wspomnianą reorganizacją ze stanowiska komendanta Szkoły Podcho-

rążych Rezerwy nr 4 został odwołany ppłk T. Podwysocki, a pierwszym ko-

mendantem Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 został ppłk Sta-

nisław Dąbek, który objął to stanowisko 6 sierpnia 1928 roku. Urodził się 28 

marca 1892 roku w Nisku, a w 1913 roku ukończył Seminarium Nauczyciel-

skie w Sokalu, gdzie też aktywnie działał w Drużynach Strzeleckich. W la-

tach I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej (najpierw w 90 

Pułku Piechoty, a później w 34 Pułku Piechoty tejże armii), po czym wstąpił 

w szeregi Wojska Polskiego (formalnie przyjęty został 1 grudnia 1918 roku). 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził najpierw 6 kompanią, a później 

II batalionem w 14 Pułku Piechoty. Po przejściu armii na stopę pokojową 

przeniesiony został do 8 Pułku Piechoty Legionów w Lublinie, gdzie dowodził 

                                                           
11 CAW, Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, sygn. I.340.17, t. 1. Wykaz obsady 

personalnej z lipca 1928 r., n.pag. 
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jednym z jego batalionów (1922–1925), po czym objął dowództwo I batalionu 

w 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie, następnie 12 marca 1926 roku – 

stanowisko zastępcy dowódcy pułku. Po ukończeniu w 1928 roku kursu uni-

fikacyjnego dla dowódców pułków w Rembertowie został przeniesiony do 

Tomaszowa Maz. na stanowisko komendanta Batalionu Podchorążych Re-

zerwy Piechoty nr 412. 

Zdjęcie 4. Kadra dowódca Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, siódmy z pra-

wej komendant batalionu ppłk Stanisław Dąbek – zdjęcie z przełomu 1928 i 1929 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 21. 

Stanowisko zastępcy komendanta latem 1928 roku objął mjr Antoni  

Sikorski. Zmian personalnych nie dokonano natomiast na stanowiskach do-

wódców kompanii, którymi nadal dowodzili: 1 kompanią – kpt. Michał Ko-

sterkiewicz, 2 kompanią – kpt. Kazimierz Zdanowicz, 3 kompanią – kpt.  

Józef Drelichowski i 4 kompanią – kpt. Stanisław Rink. Obsada tych stano-

wisk nie zmieniła się do czasu likwidacji batalionu. Oprócz wyżej wymienio-

nych, w roku szkolnym 1928/1929 w batalionie służyło jeszcze 14 innych 

oficerów, w tym kolejnych trzech kapitanów (Feliks Guttakowski, Seweryn 

Kotarba i Stanisław Smółka), dziewięciu poruczników (Jerzy Dżawa-

                                                           
12 CAW, Akta personalne Stanisława Dąbka, sygn. I.480.105. Życiorys z 1932 r. oraz Kwestio-

nariusz osobowy z 23 III 1934 r., n.pag.; T. Jurga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 759. 
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chwiszwili, Wiktor Kula, Władysław Kuśmidrowicz – podkwatermistrz, Ma-

rian Moszner, Bronisław Nowacki, Bolesław Ryziński, Tadeusz Sowiński – 

oficer płatnik, Szczepan Ukleja – lekarz batalionu i Antoni Zydroń – adiu-

tant dowódcy batalionu) oraz dwóch podporuczników (Marian Ostrowski  

i Józef Urban). Ponadto na etacie batalionu było kilku innych oficerów zaj-

mujących następujące stanowiska: mjr Jan Chlebek – komendant Obozu 

Ćwiczeń Barycz, kpt. Bolesław Morawski – oficer placu Obozu Ćwiczeń Ba-

rycz, kpt. Z. Konopka – kierownik Filii Głównej Składnicy Uzbrojenia nr  

4 mieszczącej się wówczas w rejonie Spały, kpt. Kazimierz Masłowski – oficer 

instrukcyjny na powiat konecki i por. Roman Nowak – oficer instrukcyjny na 

powiat opoczyński13. 

Po zaledwie kilku tygodniach od otwarcia nowego kursu, elewi batalio-

nu wzięli udział w dniach 3–5 września 1928 roku w ćwiczeniach 7 Dywizji 

Piechoty w rejonie pobliskiego Inowłodza, a 11 listopada w tomaszowskich 

obchodach święta niepodległości. Miesiąc później (tj. 18 grudnia) odbyła się 

w Tomaszowie Maz. uroczystość zaprzysiężenia szeregowych z cenzusem, 

którą elewi złożyli na specjalnie przywieziony w tym celu z Piotrkowa Try-

bunalskiego sztandar 25 Pułku Piechoty. Uroczystość poprowadził ks. ka-

nonik Kazimierz Jan Szymański, proboszcz tomaszowskiej parafii św. An-

toniego Padewskiego i zarazem kapelan batalionu. Po złożeniu przysięgi 

batalion przedefilował ul. Pałacową (obecnie ul. Polskiej Organizacji Woj-

skowej) przed trybuną honorową z zaproszonymi gośćmi, wśród których 

byli m.in.: płk dypl. Bronisław Regulski (dowódca 25 Pułku Piechoty) i płk 

Czesław Młot-Fijałkowski (dowódca Piechoty Dywizyjnej 7 Dywizji Piecho-

ty). Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem żołnierskim w koszaro-

wej świetlicy i popołudniowymi zawodami na boisku miejskim. Ważnym 

wydarzeniem w życiu batalionu był także Bal Podchorążówki, jaki odbył się 

19 stycznia 1929 roku w sali tomaszowskiej Straży Ogniowej przy ul. Pała-

cowej. Miał uroczysty charakter, zaś udział w nim wzięli przedstawiciele 

lokalnych władz miejskich i zaproszeni goście spośród lokalnych władz sa-

morządowych, przemysłowców i wybitnych mieszkańców miasta14.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Podchorążówka…, s. 31. 

14 CAW, Komenda Garnizonu Tomaszów Maz., sygn. I.372.59, t. 4. Pismo Dowództwa Okrę-

gu Korpusu nr IV w sprawie zaprzysiężenia rekrutów z 13 XII 1928 r., n.pag.; Podchorążówka…, 

s. 27 (tu błędna informacja, że zaprzysiężenie rekrutów miało miejsce 18 listopada). 
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Zdjęcie 5. Defilada Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 ul. Pałacową (obec-

nie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej) w Tomaszowie Maz. po zaprzysiężeniu rekrutów 

18 grudnia 1928 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 11. 

W styczniu 1929 roku rozpoczął się drugi etap w szkoleniu podchorążych, 

przygotowujący ich na przyszłych dowódców plutonów. Zasadniczo szkolenie 

to odbywało się w kompaniach, ale co kilka tygodni cały batalion udawał się 

na krótkie ćwiczenia terenowe mające zapoznać podchorążych z taktyką ba-

talionu. Dla przykładu, jedno z nich miało miejsce w dniach 9–10 marca  

w okolicy wsi Łazisko (kilka kilometrów na wschód od Tomaszowa Maz.), 

gdzie prowadzono zajęcia z zakresu obrony i natarcia batalionu piechoty. 

Ponieważ tomaszowski garnizon nie posiadał odpowiednich warunków dla 

prowadzenia większych ćwiczeń terenowych, toteż ostatni miesiąc nauki  

w szkole elewi spędzali w Obozie Ćwiczeń Okręgu Korpusu nr IV w Raduczu 

pod Skierniewicami. Tu prowadzono dalsze szkolenie, zakończone złożeniem 

egzaminu. W warunkach polowych żołnierze mieli możliwość praktycznego 

sprawdzenia nabytej wcześniej wiedzy teoretycznej, zapoznając się zarazem  

z realiami zbliżonymi do ówczesnego pola walki. W czasie pobytu batalionu  

w Raduczu, inspekcjonował go gen. dyw. Aleksander Osiński (Inspektor 

Szkół Wojskowych), który wysoko ocenił poziom wyszkolenia jego żołnierzy. 

Jak podano w jednodniówce batalionu: …wyraził zadowolenie z wyników 

osiągniętych w nauce przez szeregowych z cenzusem15.  

                                                           
15 Podchorążówka…, s. 28. 
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Zdjęcie 6. Raport 3 kompanii Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w Obozie 

Ćwiczeń w Raduszu – 1929 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 16. 

Oprócz normalnych zajęć szkoleniowych, żołnierze wykazywali dużą ak-

tywność w zakresie działalności sportowej, czyniąc to pomimo braku podsta-

wowego zaplecza w postaci własnego boiska czy garnizonowego toru przeszkód. 

Duże sukcesy w latach 1928–1929 odnosiła drużyna piłki nożnej, która wy-

grywała w tym czasie większość meczy z tomaszowskimi drużynami piłkar-

skimi. Innym elementem były zawody strzeleckie, w których uczestniczyła  

z reguły większość oficerów i szeregowych batalionu. Nie zaniedbywano także 

sfery kulturalnej, czego przykładem było powstanie w 1928 roku – z inicjatywy 

por. A. Zydronia – chóru, którego pierwszy publiczny występ odbył się w trak-

cie tomaszowskich obchodów święta niepodległości. Chór szybko zyskał sympa-

tię mieszkańców miasta, uczestnicząc w różnego rodzaju uroczystościach, czym 

przyczyniał się do pogłębiania związków tutejszego garnizonu z miejscową 

ludnością. Warto tu dodać, że w dniach 24–25 listopada wziął udział w święcie 

pułkowym 25 Pułku Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim, co było wyrazem 

uznania dla jego działalności i poziomu artystycznego (w repertuarze znajdo-

wały się nie tylko pieśni wojskowe, lecz także kolędy, pastorałki, piosenki lu-

dowe oraz piosenki zaliczane do kategorii rozrywkowych). Pomimo skromnego 

wyposażenia, aktywne życie toczyło się także w świetlicy, w której żołnierze 
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uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez batalionową Komisję Kultu-

ralno-Oświa-tową oraz spędzali wolny czas16.  

Zdjęcie 7. Grupa sportowa Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty, w środku stoi 

komendant batalionu ppłk Stanisław Dąbek – zdjęcie z 1929 roku 

 

Źródło: Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 

1928/1929, wklejka po s. 30. 

Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 istniał bardzo krótko, gdyż  

w czerwcu 1929 roku utworzono Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Za-

mbrowie – minister Spraw Wojskowych zadecydował o likwidacji tomaszow-

skiego batalionu i wykorzystaniu jego kadry do sformowania wspomnianej 

szkoły w Zambrowie. Odnośny rozkaz w tej sprawie wydany został 6 czerwca: 

Zarządzam utworzenie ośrodka szkolnego dla podchorążych rezerwy piechoty  

w Zambrowie i w tym celu przenoszę bataliony podchorążych rezerwy piechoty 

nr 4 z Tomaszowa Maz., nr 6 z Zaleszczyk i nr 9A z Łukowa oraz przeorganizo-

wuję je na Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty17. Ponieważ w tym czasie  

w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 odbywał się trwający od  

3 czerwca do 14 lipca kurs, toteż batalion przenosił się do Zambrowa w dwóch 

fazach: do 16 lipca przeniesiono sprzęt należący do dwóch kompanii, a do 22 

lipca resztę batalionu. Formalnie został rozformowany sześć dni później. Likwi-

dacja Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 spowodowała, że w To-

                                                           
16 Ibidem, s. 24–25, 30. 

17 CAW, Biuro Personalne MSWojsk, sygn. I.300.18, teczka 48. Rozkaz o przeniesieniu Bata-

lionów Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, 6 i 9A do Zambrowa z 6 VI 1929 r., n.pag. 
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maszowie Maz. przestało stacjonować wojsko, w związku z czym w połowie lipca 

1929 roku rozpoczęto rozformowanie komendy tutejszego garnizonu. W kolej-

nych dniach zwalniano z kwaterunku wojskowego nieruchomości zajmowane 

dotąd przez wojsko: przy ul. Jeziornej 20 (koszary), lokal przy ul. Pilicznej  

6 (kasyno oficerskie), tzw. plac Steinbacha przy ul. św. Antoniego 48 oraz po-

mieszczenia w budynku przy ul. św. Antoniego 46 (mieściły się tu mieszkania 

kilku oficerów oraz posterunek żandarmerii, który po przeniesieniu w 1928 

roku do koszar także został niebawem rozwiązany z dniem 1 września)18.  

Od lata 1929 roku przez kolejnych pięć lat Szkoła Podchorążych Rezerwy 

Piechoty w Zambrowie szkoliła oficerów i podchorążych rezerwy piechoty ze 

wszystkich okręgów korpusów. Warto dodać, że jej pierwszym komendantem 

został ppłk S. Dąbek19, dotychczasowy komendant tomaszowskiego Batalionu 

Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 (następnie komendantami szkoły w Za-

mbrowie byli kolejno: ppłk dypl. Stefan Kossecki w latach 1930–1931, ppłk 

dypl. Stefan Broniowski w 1931 roku i ppłk Władysław Muzyka w latach 

1931–1935). Po rozwiązaniu szkoły w połowie 1935 roku, zadanie szkolenia 

podchorążych rezerwy piechoty przejęły kursy dywizyjne oraz Batalion Szkol-

ny Podchorążych Rezerwy Piechoty (utworzony na bazie zlikwidowanej Szkoły 

Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie) – rozformowany w 1937 roku20. 

Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 – pomimo krótkiego istnie-

nia – stał się ważnym elementem historii Tomaszowa Maz. Obecność jego żoł-

nierzy na różnego rodzaju uroczystościach i świętach pogłębiała związki 

mieszkańców z wojskiem, zwłaszcza w sferze kulturalnej oraz propagowania 

rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej. Nie mniej ważnym elementem był 

udział wojska w życiu gospodarczym, toteż rozformowanie batalionu i będąca 

tego konsekwencją likwidacja tomaszowskiego garnizonu była bolesna dla 

całego miasta i lokalnej gospodarki. Pięć lat później garnizon odtworzono  

z wybudowaniem nowych koszar i ulokowaniem w nich II dywizjonu 4 Pułku 

Artylerii Ciężkiej. Stał się powszechnie znanym symbolem wojskowych dziejów 

Tomaszowa Maz. z lat II Rzeczypospolitej, przesłaniając pamięć o stacjonują-

cym tu wcześniej Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4.  

                                                           
18 CAW, Komenda Garnizonu Tomaszów Maz., sygn. I.372.59, t. 5. Pismo Okręgowego Szefo-

stwa Budownictwa Okręgu Korpusu nr IV z 25 VI 1929 r., n.pag. 

19 Komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie był do 1930 roku, potem  

w latach 1930–1934 dowodził 7 Pułkiem Piechoty Legionów w Chełmie, w latach 1934–1939 zajmował 

stanowisko dowódcy 53 Pułku Piechoty w Złoczowie, po czym 23 lipca 1939 roku – na kilka tygodni 

przed wybuchem II wojny światowej – objął stanowisko dowódcy Morskiej Brygady Obrony Narodowej 

oraz Lądowej Obrony Wybrzeża. Bronił Gdyni, a później Kępy Oksywskiej, gdzie 19 września w rejonie 

Babich Dołów – wobec beznadziejnej sytuacji – popełnił samobójstwo (T. Jurga, op. cit., s. 759). 

20 CAW, Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV. Rozkaz nr 33 z 2 VII 1928 

r.; Biuro Personalne MSWojsk, sygn. I.300.18, t. 48. Rozkazy o przeniesieniu batalionów podcho-

rążych rezerwy piechoty nr 4, 6 i 9A do Zambrowa z 6 VI 1929 r. i 22 VII 1929 r.; Komunikat 

dyslokacyjny sił zbrojnych z 15 VIII 1928 r., s. 25 i 75; Podchorążówka…, s. 26–28. 
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 Abstract 

Reserve Officers’ Training Centre No. 4  
in years 1927–1929 

The article describes the history Reserve Officers’ Training Centre No.  

4 in Tomaszow Mazowiecki, which trained candidates for reserve officers of 

infantry. It was established in 1927. on the basis of the Second Battalion of 

the twenty-fifth Infantry Regiment. A year later It was reorganized on Bat-

talion Reserve Cadets’ of Infantry No. 4. This battalion trained privates hav-

ing completed at least secondary education – preparing them for candidates 

for reserve officers. The commanders of this battalion were in turn: Lieuten-

ant Colonel Tadeusz Podwysocki (in years 1927–1928) and Lieutenant Colo-

nel Stanislaw Dabek (1928–1929). Battalion existed very short time, because 

only until the summer of 1929. At that time it was moved to Zambrow, what 

resulted in the liquidation of a military garrison in Tomaszow. 

 

Key words: Polish Army, military education, Tomaszow Mazowiecki,  

infantry 
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Mariusz Kardas 
(Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 

Gdyński samorząd a lewica socjalistyczna Wybrzeża  

w latach 1926–1939 

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) to stronnictwo polityczne o bogatych 

tradycjach. Była jedną z partii, których działalność doprowadziła do odzy-

skania przez Polskę niepodległości. W okresie II Rzeczypospolitej, oprócz 

działalności politycznej, rozwijała aktywność ogniskującą się na kwestiach 

społecznych, wychowaniu młodzieży oraz kultywowaniu najważniejszej idei, 

jaką była niepodległość państwa polskiego. W omawianym okresie czasu 

działała także – chociaż w ograniczonym zakresie – na Pomorzu. Jednym  

z miejsc w okresie międzywojennym, gdzie PPS zaczęła dominować – pomimo 

tradycyjnych wpływów endecji i organizacji prorządowych w postaci Bezpar-

tyjnego Bloku Wspierania Rządu (BBWR), a następnie Obozu Zjednoczenia 

Narodowego (OZN) – była Gdynia. Pojawienie się działaczy socjalistycznych 

na Wybrzeżu w okresie międzywojennym należy powiązać z dwoma aspek-

tami: z tym, że Gdynia w krótkim czasie stała się jednym z najważniejszych  

i największych ośrodków gospodarczych i miejskich Polski oraz nawarstwia-

jącą się tam różnorodną problematyką społeczną. 

Przyjęliśmy tezę, że Gdynia przedwojenna była miastem wielkich możli-

wości. Nie można się z tą tezą nie zgodzić, jednak należy pamiętać, że z bu-

dową miejskiej tkanki z dnia na dzień stawano przed coraz większymi  

problemami mieszkalnictwa czy bezrobocia. Do Gdyni ciągnęli nieprzerwanie 

ludzie twórczy i przedsiębiorczy, z drugiej zaś strony bezrobotni, w nadziei 

otrzymania pracy, co spowodowało, że miasto pod koniec swojego 15-letniego 

bytu liczyło ponad 120 tys. mieszkańców. W większości była to ludność na-

pływowa reprezentująca wszystkie regiony Polski. Szybką migrację ludności 

należy tłumaczyć tym, że w Gdyni powstała – w odczuciu ludności innych 

regionów Polski, a będąca pochodną prowadzonej przez Państwo ogromnej 

propagandy – oaza pracy w okresie, gdy w całym kraju panował kryzys. Nie-

stety, napływ rąk roboczych był intensywniejszy od rozwoju przemysłu, han-

dlu czy nawet administracji. Dysproporcje pomiędzy dwoma czynnikami – 
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podażą rąk roboczych a słabym stosunkowo rozwojem liczby miejsc pracy – 

stały się przyczyną bezrobocia na rynku pracy w Gdyni. 

Konflikty społeczne w początkowym okresie generowała budowa portu. 

Już w 1926 roku widoczne było zaostrzenie stosunków między pracodawcą  

a pracobiorcą na tle płac. Ówczesny wojewoda Stanisław Wachowiak polecił 

władzom powiatowym i miejskim oraz naczelnikowi budowy portu aby na-

stroje pośród robotników w Gdyni bacznie śledziły, w granicach swych kompe-

tencji przeciwdziałały ewentualnej agitacji strajkowej i informowały władze 

instancji wyższej1. Był to jednak nowy problem, który w Gdyni zaczynał do-

piero być widoczny. Gdy przyjrzymy się bowiem przedwojennym pierwszym 

obliczeniom statystycznym, w których objęto obszar późniejszego miasta, ze 

zdziwieniem skonstatujemy, że według statystyki bezrobotnych za rok 1924, 

zestawionej dla województwa Pomorskiego, dla powiatu wejherowskiego  

(w tym Gdynia) wskazywano… 450 bezrobotnych, a powiat Pucki (Oksywie, 

Obłuże, Pogórze) był jedynym, w którym nie odnotowano tego zjawiska2. 

O bezrobociu w Gdyni można mówić właściwie dopiero w roku 1929. Od 

tego momentu duża ilość bezrobotnych utrzymywała się w mieście stale, 

spowodowana niekontrolowanym napływem ludności poszukującej pracy. 

W omawianym okresie Magistrat – chociaż miasto z jego instytucjami ad-

ministracyjnymi znalazło się w okresie przejściowym – prowadził prace 

związane z tworzeniem się miasta, jego rozbudową oraz podejmował szereg 

inicjatyw z zakresu codziennego zarządu. W tym celu współpracował z Mi-

nisterstwami Spraw Wewnętrznych oraz Robót Publicznych. Celem polityki 

administracyjnej, zwłaszcza poszczególnych ministrów spraw wewnętrz-

nych, było także wspieranie działalności związków samorządowych w za-

kresie pomocy społecznej. Rozwiązanie tego problemu widziano poprzez 

pożyczki na działalność inwestycyjną, szczególnie inwestycje budowlane. 

Uważano, że w ten sposób można wspomóc gminy w tworzeniu nowych 

miejsc pracy, w efekcie zmniejszając widoczne już w mieście bezrobocie3. 

Elementem takiego działania było uruchomienie przez gdyński Magistrat, 

wspólnie z administracją rządową na obszarze Gdyni, miejskich robót pu-

blicznych, dzięki którym od 1928 roku budowano kanalizację sanitarną.  

W kolejnych latach, dla zatrudnienia bezrobotnych, Komisarz Rządu pole-

                                                           
1 AAN, sygn. 179, MSW 1918–1939, Zmiana granic powiatów, Pismo Wojewody Pomorskiego 

do MPiH Departamentu Marynarki Handlowej z 4 IX 1926 r., k. 200. 

2 Statystyka bezrobotnych w województwie pomorskiem, „Gazeta Administracji i Policji Pań-

stwowej” 1924, R. VI, nr 32, s. (19) 679. Nie ulega jednak wątpliwości, że techniki badań są 

zawodne, a i sama sytuacja w Gdyni była bardzo dynamiczna, co pokazały już lata następne. 

3 Należy zauważyć, że proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania 

wielokrotnie odstawały od potrzeb błyskawicznie rozwijającego się miasta, tworzącego potrzebną 

infrastrukturę od podstaw, w którym skala potrzeb zmieniała się nie tylko rok do roku, lecz 

nawet miesiąc do miesiąca. Patrz: W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw we-

wnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009, s. 406. 
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cał rozpoczęcie robót drogowych z dniem 30 kwietnia. Roboty te były finan-

sowane przez Fundusz Pracy4. 

Na przełomie lat 1930/1931 w Gdyni notowano 775 bezrobotnych na ok. 

45 tys. mieszkańców5. W strukturze bezrobocia przeważały osoby niewy-

kwalifikowane, które stanowiły 67% ludności napływowej. Istotną zmianę 

w tym zakresie odnotowano zimą na przełomie lat 1931/1932, kiedy pro-

gnozowano – wobec postępującej sytuacji kryzysowej – wzrost ilości bezro-

botnych do ok. 4,5 tys. Skok ilościowy był więc nagły i znaczny. Większość 

bezrobotnych przeżywała nędzę, znajdując wsparcie jedynie w doraźnych 

formach pomocy, głównie w postaci dożywiania. Komisariat Rządu przewi-

dywał, że ok. 500 rodzin będzie bez dachu nad głową, a 1 tys. nie będzie 

miało opału. Wobec powyższego Komisarz Zygmunt Zabierzowski wsparł 

działania Polskiego Czerwonego Krzyża w celu uruchomienia 5 kuchni spo-

łecznych: na Grabówku, Św. Janie, Oksywiu, Witominie i centrum pomo-

cowym tej organizacji6. W restauracjach gdyńskich były w tym czasie wy-

dawane tanie obiady dla bezrobotnych pracowników umysłowych. Co roku 

organizowano zbiórkę na pomoc zimową dla bezrobotnych, w którą aktyw-

nie włączali się urzędnicy Komisariatu Rządu7. W październiku 1931 roku 

powołano z inicjatywy Komisarza Zabierzowskiego Komitet Pomocy dla 

Bezrobotnych w Gdyni. Utworzono 4 Komitety Parafialne, wspierane przez 

władze miasta w zakresie pomocy najbiedniejszym8. Od 1936 roku, z rozpo-

częciem działań inwestycyjnych przez Komisariat Rządu na terenie miasta, 

                                                           
4 MMG, nr inw. 7711/Mz, Zatrudnienie bezrobotnych, „Latarnia Morska” 1934, nr 15, s. 10. 

5 APG o/Gdynia, sygn. 682/241, KRG 1887–1939, Materiały w sprawie sfinansowania Budże-

tu Nadzwyczajnego na rok 1931/32, Zagadnienie bezrobocia, k. 1–2; R. Toczek, Kalendarium 

Gdyni 1917–1939, Gdynia 2010, s. 213. Zasiłek z funduszu dla bezrobotnych otrzymywało 340, 

wydawano 100 obiadów oraz 140 porcji mleka dla dzieci. Patrz: Stan bezrobocia, „Dziennik 

Gdyński” 1 II 1931, za: M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 75 lat, Gdynia 2001, s. 30.  

W połowie września notowano 791 bezrobotnych, z czego 406 poszukiwało pracy na lądzie, a 385 

na morzu. Patrz: Utworzenie wielkiego komitetu pomocy dla bezrobotnych, „Dziennik Gdyński”  

4 1931, za: ibidem, s. 31. 

6 Działały one przy Wydziale Opieki Społecznej Komisariatu Rządu. Patrz: R. Toczek, op. 

cit., s. 276. 

7 Ibidem. 

8 Pojawia się również nazwa Komitet Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Prace Komitetu  

w czasie jego funkcjonowania władze miejskie wspierały kwotami budżetowymi. Były one jednak 

niewspółmierne do potrzeb, co spowodowało zakończenie działalności komitetu już w czerwcu 

roku 1932. Patrz: ibidem, s. 241, 264. W 1933 widoczny jest w swoim działaniu Komitet Miejski 

Pomocy Bezrobotnym. Patrz: 1933, sierpień 1, Gdynia – Opracowanie komendanta Powiatowej 

Komendy Uzupełnień w Gdyni, mjr. Maksymiliana Gawlika, dla Samodzielnego Referatu Bez-

pieczeństwa Wojennego Dowództwa Okręgu Korpusu w Toruniu o stosunkach narodowościowych, 

politycznych i ekonomicznych Gdyni i powiatu morskiego, [w:] Sytuacja społeczno-polityczna  

i gospodarcza obszaru Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu w latach 1933–1937. Wybór źródeł, 

oprac. P. Stawecki, W. Rezmer, Toruń 1992, s. 46. 
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sytuacja w sferze zatrudnienia zaczęła się poprawiać. Nie przekładało się to 

jednak na liczbę bezrobotnych. W lutym 1936 roku liczba ta wynosiła ogó-

łem ok. 14 tys. poszukujących pracy9. Na koniec kwietnia 1936 roku Gdynia 

liczyła 3800 zarejestrowanych bezrobotnych, z czego 90% to tzw. „głowy” 

rodzin. Największą liczbę stanowili robotnicy niewykwalifikowani, ok. 2200 

osób. Do tego należało dodać ok. 4000 osób będących poza rejestrem.  

W 1938 roku w Gdyni znalazło zatrudnienie ok. 35 tys. osób10, ale w marcu 

1939 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekroczyła rekordową 

ilość 10 tys. osób11! 

Niestety do miasta przybywali nie tylko poszukujący pracy, ale z całej 

Polski zjeżdżali tutaj żebracy i włóczędzy, którzy nie chcieli zaleźć pracy,  

a żebranie traktowali jako sposób na życie12. Według statystyki Oddziału 

Opieki Społecznej Komisariatu Rządu, od roku 1926 do 1931 włącznie wysie-

dlono z Gdyni 343 włóczęgów i żebraków. Od roku 1931 do 1936 włącznie, 

wysiedlono już ok. 3 tys., a w samym roku 1937 – ponad 2 tys. osób13. 

W związku z narastającymi trudnościami na rynku pracy, w Gdyni ku-

mulowały się konflikty społeczne w niespotykanej gdzie indziej na Pomorzu 

skali. Szczególnie tutaj położenie materialne robotników było złe i to pomimo 

wychodzenia państwa z kryzysu gospodarczego. Spowodowało to narastanie 

fali strajków i wystąpień bezrobotnych. Nagły wzrost liczby bezrobotnych 

groził niekontrolowanym wybuchem rozruchów. Tym bardziej, że na terenie 

miasta, od 1930 roku, zaczęła działać w środowiskach robotniczych,  

a zwłaszcza bezrobotnych, Komunistyczna Partia Polski (KPP). W początko-

wym okresie nie stanowiła zagrożenia, jednak od 1934 roku stopniowo jej 

znaczenie rosło, co niepokoiło władze komisaryczne miasta. Działacze KPP 

przemykali do Gdyni z obszaru Wolnego Miasta Gdańska, nie natrafiali jed-

nak – co należy podkreślić – w początkowym okresie na zbyt podatny grunt 

dla swojej agitacji14. 

                                                           
9 MMG, nr inw. 6053/Mz, Klęska bezrobocia w Gdyni, „Torpeda. Oczy i uszy Gdyni” 1936,  

R. I, nr 2, s. 1. 

10 B. Polkowski, Ludność miasta Gdyni, [w:] Monografia Wielkiego Pomorza i Gdyni, z okazji 

20-lecia powrotu ziemi pomorskiej do macierzy, Toruń – Lwów 1939, s. 64–65. Ilości te nie są jed-

nak liczbami całkowitymi. Według danych statystycznych ilość poszukujących pracy w liczbach 

bezwzględnych wynosiła w latach: 1933 – 2817, 1934 – 7300, 1935 – 5639, 1936 – 6162, a w 1937 – 

6194 osoby. Patrz: Rocznik statystyczny Gdyni 1937–1938, red. B. Polkowski, Gdynia 1938, s. 84. 

11 M. Kardas, Gdynia i jej władze w latach 1926–1950. Główne problemy polskiej admini-

stracji publicznej miasta, Toruń 2013, s. 354. 

12 MMG, nr inw. 6053/Mz, Problem, który musi być w Gdyni rozwiązany, „Torpeda. Oczy  

i uszy Gdyni” 1936, R. I, nr 3, s. 6. 

13 M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s. 184. 

14 1933, sierpień 1, Gdynia – Opracowanie…, s. 47. Patrz także: M. Leśniewski, Powstanie 

KPP w Gdyni i zarys jej struktury organizacyjnej, [w:] Wędrówki po dziejach Gdyni, red.  



Gdyński samorząd a lewica socjalistyczna Wybrzeża… 
 

193 

 

Komuniści to nie jedyna partia polityczna, która podejmowała działania 

polityczne na terenie miasta. Większość społeczeństwa Gdyni oraz jego re-

prezentacja w Radzie Miejskiej nie była przychylna ugrupowaniom sanacyj-

nym, do 1929 roku obdarzając – wobec braku struktur partyjnych – raczej 

tylko swoimi sympatiami stronnictwa narodowe. W 1927 roku w Gdyni po-

wołano Zarząd Okręgowy Narodowej Partii Robotniczej (NPR), jednak już 

dwa lata później trudno jest mówić o jakimkolwiek znaczeniu tej partii  

w życiu politycznym miasta15. Od 1921 roku usiłowała na tym terenie rozpo-

cząć działalność polityczną Polska Partia Socjalistyczna (PPS), ale pierwsze 

sukcesy w tym zakresie mogła zanotować dopiero z napływem do portu ro-

botników z głębi kraju, co nastąpiło w znacznym zakresie dopiero na począt-

ku lat trzydziestych16. Natomiast od 1921 roku datuje się działalność związ-

ków zawodowych; pracom portowym towarzyszyły akcje strajkowe, mające 

na celu poprawę sytuacji zatrudnionych. Miały one jednak – jak się wydaje – 

nieduży wpływ na rozwój miasta w tym czasie, ograniczając swój zasięg do 

obszaru portu17. 

Dość duże znaczenie, ze względu na specyfikę inklinacji politycznych 

mieszkańców Wybrzeża oraz nadzór nad kwestiami bezpieczeństwa, miało  

w Gdyni upolitycznienie urzędu Starosty Grodzkiego, a następnie urzędu 

Komisarza Rządu, których funkcje ściśle wiązały się z opcją prorządową. 

Wzmocnieniem dla działań administracyjnych miały być komórki organiza-

cyjne BBWR, powstałe po wyborach parlamentarnych w 1928 roku, jednak 

do 1930 roku nie przejawiał on właściwie żadnej inicjatywy18. Jak więc wi-

dać, kwestie polityczne, do chwili wejścia w życie ustawy „komisarycznej”  

z 24 listopada 1930 roku, nie stanowiły dla miasta i jego władz problemu, 

który w szczególny sposób absorbowałby ich uwagę. Pamiętać należy przy 

tym, że intensyfikacja działań na niwie politycznej nastąpiła w okresie, gdy 

Rada Miejska i Magistrat straciły zaufanie władz nadzorczych i ulegały roz-

wiązaniu bądź zawieszeniu w czynnościach. Dlatego też emocje polityczne 

wzbudziły dopiero wybory do Rady Miejskiej przeprowadzane w latach 1929  

i 1933, a następnie w roku 1939 oraz do parlamentu, w latach 1930 i 1935. 

Ważną rolę w łagodzeniu emocji spełniał Starosta Grodzki, który swoje funk-

cje z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wypełniał w łączności  

z Urzędem Wojewódzkim Pomorskim w Toruniu oraz agendami rządowymi. 

Przejął je po roku 1931 Komisarz Rządu. 

                                                                                                                                               

D. Płaza-Opacka, T. Stegner, Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni, seria II. Studia i Mono-

grafie nr 2, Gdynia 2007, s. 39. 

15 Ibidem, s. 42–43. 

16 M. Widernik, Życie polityczne Gdyni w latach 1920–1939, Gdańsk 1999, s. 17, 43, 46. 

17 Patrz szerzej: ibidem, s. 18–40. 

18 M. Widernik, Życie…, s. 48–49; M. Kardas, J.A. Michaś, Bezpartyjny Blok Współpracy  

z Rządem w Gdyni w latach 1928–1935, „Niepodległość” 2013, T. LXIII, s. 189. 
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By łagodzić napięcia wśród robotników portowych oraz licznych bezro-

botnych, po 1931 roku podejmowano dla Gdyni szereg rozwiązań prawnych, 

mających najczęściej umocowanie w legislaturze ustawodawczej. Procedura 

legislacyjna rozciągała niestety wprowadzenie tych rozwiązań w czasie. 

Wobec narastającego problemu zatrudnienia nie uspokoiły one nastrojów 

bezrobotnych na terenie miasta. Władze miasta zarządzały więc areszto-

wania prewencyjne wywrotowych działaczy lewicowych, co wywoływało 

oburzenie legalnie działających nielicznych działaczy PPS. Pomimo jednak 

tych działań, w dalszym ciągu prym w antagonizowaniu konfliktów wiedli 

funkcyjni agitatorzy komunistyczni. Ożywienie działalności komunistycznej 

wiązało się – jak można przypuszczać – z wizytą w Gdyni w 1934 roku floty 

sowieckiej19. W tym czasie miał miejsce strajk robotników portowych, który 

doprowadził do starć z policją i aresztowań wśród radykalnej lewicy gdyń-

skiej. W czasie kolejnej demonstracji bezrobotnych w jednej z dzielnic  

miasta – Grabówku – w 1935 roku, podczas której doszło do szczególnie 

gwałtownej walki z policją, głównym agitatorem okazał się Stanisław Su-

szyński. Z polecenia Komisarza Rządu został on aresztowany i skazany 

orzeczeniem władz administracyjnych na areszt jednego miesiąca za zakłó-

cenie spokoju publicznego, a następnie osadzony w Berezie Kartuskiej20. 

Wobec zaostrzania się od początku lat trzydziestych konfliktu z Niemcami, 

powstał realny problem bezpieczeństwa ludności polskiej, zamieszkującej 

na terenie Wybrzeża i Wolnego Miasta Gdańska. A właśnie wtedy komuni-

ści przystąpili do najostrzejszego w swoich dziejach ataku werbalnego na 

polskie zachodnie granice państwowe. Dla Komisarza Rządu Stefana Fran-

ciszka Sokoła, będącego reprezentantem Rządu RP na terenie Gdyni, ich 

poglądy stały w sprzeczności z polską racją stanu. Komisarz nie mógł zaak-

ceptować głównego hasła, odbierającego Polsce prawo do samookreślenia  

i utrzymującego prawo narodów ujarzmionych, aż do oderwania się od ma-

cierzy. Prawo to niestety KPP rozciągnęło na Pomorze, eksponując je  

w szczególności po dojściu do władzy Hitlera. Przeciwne w tej materii sta-

nowisko zajmowała PPS, która w Gdyni stała się wsparciem dla działań 

władz miejskich zarówno w zakresie politycznym, jak i społecznym21. 

Współpraca ta była możliwa również dzięki otwartemu, a zarazem  

                                                           
19 M. Odyniec, Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska, Gdańsk 1983, s. 121; 

M. Widernik, Rozwój życia politycznego Gdyni w latach 1920–1929, [w:] Dzieje Gdyni, Gdynia 

1980, s. 122. 

20 KPP w walce o jedność działania klasy robotniczej Gdyni, [w:] Walcząca Gdynia, Gdynia 

1958, s. 13. Brak jest jednak wiarygodnych informacji, że do osadzenia Suszyńskiego w obozie 

przyczynił się osobiście Komisarz Rządu Sokół. 

21 Co dziwniejsze, tak daleko posuniętych żądań wobec gdyńskich władz komisarycznych nie wy-

suwali nawet Niemcy z KPD. Komuniści z KPP nie występowali z postulatem obrony niepodległości 

Polski nawet w sferze ekonomicznej. Patrz: M. Widernik, Życie…, s. 46–47; R. Wapiński, Życie poli-

tyczne Pomorza w latach 1920–1939, Warszawa 1983, s. 158; M. Leśniewski, op. cit., s. 44–45. 
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elastycznemu, podejściu do wymienionych kwestii władz komisarycznych. 

Komisarz Sokół przyjął bowiem założenie, że – pomimo silnego oddziaływa-

nia grup skrajnie lewicowych, głoszących ideologię komunistyczną propa-

gowaną przez walkę – nie dopuści w Gdyni do ucisku politycznego i spo-

łecznego. Pamiętać należy, że niejako z urzędu musiał przede wszystkim 

zapewnić bezpieczeństwo i swobodę działania mieszkańcom Gdyni. W tym 

celu dysponował aparatem porządkowym, ale i represyjnym, w postaci 

wzmocnionych sił policyjnych. Mógł również decydować o legalności zgro-

madzeń. Według zapisów prawa, zgromadzenia publiczne w pomieszcze-

niach zamkniętych musiały być zgłoszone do powiatowej władzy admini-

stracyjnej, jaką był w Gdyni Komisarz Rządu. Takie zgromadzenie nie  

wymagało publicznego obwieszczenia. Z kolei zgromadzenia publiczne „pod 

gołym niebem”, pochody czy manifestacje mogły, na podstawie właściwych 

przepisów, odbywać się po uzyskaniu zezwolenia powiatowej władzy adm i-

nistracyjnej. Organizator powinien do urzędu komisarycznego wystąpić na 

trzy dni przed zgromadzeniem. Zgromadzenie zwołane zgodnie z przepisa-

mi prawa nie mogło być przez władze administracyjne zakazane. Wyjątek 

stanowił wypadek, gdy – i to było poważnym atrybutem w ręku Komisarza – 

zgromadzenie zagrażało bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicz-

nemu. Zakaz na piśmie z uzasadnieniem wydawał osobiście Komisarz  

Rządu22. Za takie zgromadzenia uznawano, z urzędu i praktyki, wszystkie 

komunistyczne wystąpienia, które traktowano jako antypaństwowe. Dla 

przeciwwagi, zezwolenia takie uzyskiwała zazwyczaj gdyńska PPS. Progres 

tego typu wystąpień był widoczny zwłaszcza po 1934 roku. Nie budzi wąt-

pliwości fakt, że Komisarz Rządu, wobec zaostrzenia walki ideologicznej 

przez komunistów na terenie Gdyni, musiał reagować w sposób radykalny. 

Z jednej strony doskonale rozumiał – w tym społecznym gdyńskim tyglu – 

potrzebę swobodnego działania dla przedstawicieli szerokich mas biedoty 

oraz robotników. Z drugiej – nie mógł się zgodzić na warcholstwo polityczne 

prezentowane przez komunistów z KPP. Ideałem było wykształcenie przez 

sfery robotnicze reprezentacji, która mogłaby, w ramach obowiązującego 

prawa, podjąć z władzami miasta i pracodawcami rozmowy na tematy pła-

cowe i warunków socjalnych, a także – zdaniem Komisarza Sokoła – ukie-

runkować na walkę o swoje słuszne prawa. Komisariat Rządu, zwalczając 

radykalną działalność komunistyczną, życzliwie odnosił się – co już zasy-

gnalizowano – do działalności PPS, która uznawała granice prawodawstwa 

Rzeczypospolitej. Przychylna postawa gdyńskiego Komisarza dla działaczy 

PPS przyniosła dobre efekty w ich pracy społeczno-politycznej, prowadzonej 

                                                           
22 AAN, sygn. 463, MSW 1918–1939, Projekty ustaw wnoszone przez MSW w l. 1926–1931, 

k. 1, 12–13. 
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wśród społeczności bieda-dzielnic, zwłaszcza, że w szeregach partii pojawiła 

się doświadczona grupa aktywistów z Warszawy i Poznania23. 

Niewidoczna w I połowie lat trzydziestych PPS, już pod koniec 1935 roku 

stała się w Gdyni siłą polityczną, która zaczęła mieć znaczący wpływ na ro-

botników, zwłaszcza portowych i budowlanych. Stało się to przede wszystkim 

dzięki przybyłemu na stałe do Gdyni Kazimierzowi Rusinkowi, desygnowa-

nemu na funkcję przewodniczącego Komitetu Miejskiego PPS. Rusinek był 

nie tylko człowiekiem idei, zaprawionym w walce strajkowej, ale również 

osobą wykształconą, niosącą ze sobą autorytet członka CKW PPS i dzienni-

karza „Woli Ludu”24. To dzięki niemu PPS powróciła do stołu rozmów z pra-

codawcami oraz przedstawicielami rządu25. Jako sekretarz Związku Zawo-

dowego Transportowców stał się reprezentantem postulatów pracowniczych 

w Komisji Kwalifikacyjnej dla Robotników Portowych, działającej przy Urzę-

dzie Morskim w Gdyni. Jedną z większych akcji PPS, przeprowadzonych pod 

jego kierownictwem, była agitacja za bojkotem wyborów do Sejmu w 1935 

roku. Działacze partii uznali tylko 40% frekwencję na terenie miasta za po-

ważny sukces polityczny partii i klasowych związków zawodowych26. Rusi-

nek szybko zyskał uznanie Komisarza Rządu, gdyż okazał się dobrym orga-

nizatorem pracy partyjnej i związkowej. Dla władz miasta ważne było, że 

nowy przywódca gdyńskiej PPS stawiał nie na paraliż strajkowy, lecz dyplo-

mację. Strajk okazywał się dla niego ostatecznością, a nie jedynym rozwiąza-

niem. Biorąc pod uwagę jego pragmatyzm działania, Komisariat Rządu  

zaczął stopniowo prowadzić politykę wspierania pepeesowskiej pracy spo-

łecznej27. Z budżetu miasta wsparto finansowo „czerwone” świetlice i ochron-

ki. W ostatnich dwóch latach przed wybuchem wojny zainicjowano działanie 

mające na celu kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży z bieda-

dzielnic grupowanej przez Koła Młodzieżowe Towarzystwa Uniwersytetu 

Robotniczego (TUR) i Czerwone Harcerstwo TUR28. 

                                                           
23 J. Rusak, Historia ZZMiP 1918–1939, cz. 1, Warszawa 1968, s. 95–98. 

24 Była to dla Sokoła sprawa na tyle ważna, że wśród natłoku pracy dostrzegł i odnotował 

przyjazd Rusinka do Gdyni w swoim notatniku w dniu 11 czerwca1935 roku. F. Sokół, Notatki  

z lat 1933–1938, zapis z 11 czerwca 1935 roku. Patrz też: A. Kołodziej, Lewa na burt, Warszawa 

1978, s. 122–130. 

25 Ibidem; J. Rusak, Historia ZZMiP..., s. 127–128. 

26 A. Hadrian, Wśród robotników Gdyni, [w:] P.P.S. wspomnienia z lat 1918–1939, t. I, War-

szawa 1987, s. 154. 

27 Tak było np. w 1937 r., gdy po aresztowaniach działaczy Kominternu Komisarz Rządu  

zezwolił na demonstracyjny pochód z czerwonymi sztandarami pod egidą PPS. Patrz: MMG,  

nr inw. 6053/Mz, 1 i 3 maja w tym roku, „Torpeda. Oczy i uszy Gdyni” 1937, R. II, nr 19,  

s. 1; M. Kardas, Stefan Franciszek…, s. 189. 

28 Komisarz – jak się wydaje – dostrzegał w PPS hołdowanie niezmiennym wartościom de-

mokratycznym, w tym demokracji parlamentarnej i ewolucyjne dążenie do stworzenia demokra-

cji społecznej. Patrz o zasadach PPS okresu międzywojennego: S. Michałowski, PPS w okresie II 
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Jak już wspomniano, w II połowie lat trzydziestych w Gdyni mówiło się 

już wręcz o klęsce bezrobocia. Najwięcej bezrobotnych rekrutowało się spo-

śród robotników budowlanych i portowych. Niestety, niewystarczające oka-

zywały się – wspomniane wyżej – roboty publiczne organizowane przez Fun-

dusz Opieki Społecznej i Komisariat Rządu. Winne było temu też niekorzyst-

ne – w skali Gdyni – prawo. Bezrobotny mógł być zatrudniony na robotach 

publicznych jedynie 6 tygodni i to za połowę stawki dziennej niewykwalifi-

kowanego robotnika budowlanego, czyli ok. 2 zł. Sprawa została przedsta-

wiona Komisarzowi Rządu, który zobowiązał się do interwencji u odnośnych 

władz. Jak się wydaje, nie wpłynęło to jednak na zmianę tych uregulowań29. 

W następnych latach zła sytuacja społeczna miasta pogłębiała się. Napływ 

osób poszukujących pracy w dalszym ciągu nie ustawał, powodując w krót-

kim czasie ogromny wzrost liczby mieszkańców. Tylko w latach 1933–1935 

liczba mieszkańców wzrosła prawie o 100%. Gdy w 1936 roku Gdynia osią-

gnęła liczbę ponad 80 tys. mieszkańców, z tej liczby ponad 5 tys. osób zawo-

dowo czynnych, a z ich rodzinami ponad 15 tys. osób, pozostawało bez stałych 

źródeł dochodu. Z tego zaledwie 1/4 wszystkich bezrobotnych otrzymywała 

zasiłki miesięczne w wys. 15–30 zł. Głównym źródłem utrzymania stawała 

się praca dorywcza, oszczędności, wyprzedaż rzeczy oraz pomoc rodziny30. 

Społeczność robotniczą w Gdyni cechowała wielka płynność. Wynikało 

to z aktualnych możliwości otrzymania pracy i często wiązało się z koniecz-

nością powrotu do stron rodzinnych31. Wielu jednak, żyjąc na granicy  

nędzy, pozostawało w mieście i liczyło na cud zatrudnienia. Powyższa sytu-

acja potęgowała konflikty społeczne. Były takie tygodnie, w których demon-

stracje bezrobotnych w Gdyni odbywały się co drugi dzień. Nie wszystkie 

organizowała PPS, co doprowadzało do destabilizacji funkcjonowania mia-

sta. Szereg demonstracji robotniczych znajdowało swój finał przed Komisa-

riatem Rządu. Dlatego też Policja Państwowa tak monitorowała powstające 

na terenie miasta zalążki manifestacji, aby nie dopuścić demonstrantów 

pod gmach Urzędu. Komisarz Rządu chciał w ten sposób uniknąć szeregu 

incydentów inspirowanych przez komunistów, do których dochodziło w ta-

kich sytuacjach, a które mogły zdezorganizować lub uniemożliwić pracę 

urzędu komisarycznego32. 

                                                                                                                                               

Rzeczypospolitej – sukcesy i porażki, [w:] Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? 

Szkice, polemiki, wspomnienia, pod red. R. Spałka, Warszawa 2010, s. 32–51. 

29 M. Łucki, Komunistyczna Partia Polski kieruje walką bezrobotnych w Gdyni, [w:] Walczą-

ca Gdynia, Gdynia 1958, s. 77–78. 

30 Wyniki spisu ludności, „Dziennik Gdyński” 11 VI 1936, za: M. Sokołowska, Gdynia…, s. 47. 

31 APG o/Gdynia, sygn. 682/633, KRG 1887–1939, Zarządzenia Komisarza Rządu w Gdyni  

z 1935 r., k. 97; M. Odyniec, op. cit., s. 115; M. Widernik, Z dziejów miasta 1926–1939,  

[w:] Gdynia, Gdańsk 1968, s. 58–60. 

32 Nie zawsze się to jednak udawało. Patrz: 1 maja w Gdyni, „Dziennik Gdyński” 2 V 1934, 

za: M. Sokołowska, Gdynia…, s. 40. 
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By uniknąć dalszej eskalacji protestów, jednym z postulatów lewicy było 

poszerzenie jej reprezentacji, a de facto dopuszczenie jej przedstawicieli do 

gremium gdyńskiej Rady Miejskiej. Stało się to możliwe po roku 1938, gdyż 

wtedy, po 8 latach funkcjonowania tzw. „ustawy komisarycznej”, jej działa-

nie, zgodnie z przepisami prawa, miało ulec wygaśnięciu. Wobec jednak nie 

zakończenia budowy municypium i nie ustabilizowania jej tkanki społecz-

nej, rząd – po licznych konsultacjach prowadzonych także przy udziale 

władz Gdyni i reprezentacji politycznych – postanowił o… wydłużeniu dzia-

łania dotychczasowych podstaw prawnych. Poszerzono jednakże – zgodnie  

z propozycjami Komisarza Rządu – jej zakres samorządowy. Komisarz 

Rządu postanowił bowiem nie pozostawiać tej ważnej dla Gdyni sprawy ani 

w gestii Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, ani Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych. Projekty dotyczące kwestii zarządu miasta – zgod-

nie z procedurą samorządową – zostały wniesione przez Sokoła na forum 

połączonych komisji radzieckich Rady Miejskiej. Komisarz do zebranych 

radnych apelował o: […] przystąpienie do dyskusji w sposób nacechowany 

najgłębszą troską o przyszłe losy naszego miasta, naszej gminy , tak by uwa-

gi komisji wynikały z […] podsumowania wszystkich wartościowych kryte-

riów składających się na dotychczasowe prace gospodarki miasta, na oblicze 

Gdyni jako środka migracji ludności polskiej oraz warsztatu działań o spe-

cjalnym charakterze […]. Zaznaczył przy tym, że: jeżeli chodzi o [jego] sta-

nowisko jako kierownika Zarządu Miasta to […] tak się złożyło, iż nie istnie-

ją warunki, aby do tej sprawy podejść bez namiętności33. Ostatecznie, po 

ostrej dyskusji w łonie komisji Rady Miejskiej, radni poparli rozwiązanie, 

które… nie zmieniało ustroju miasta, chociaż wnosiło pod obrady Rady 

Ministrów propozycję rozszerzenia uprawnień samorządowych miasta. 

Ostatecznie ustawę o Komisariacie Rządu dla miasta Gdyni proponowano 

przedłużyć na następne 5 lat, jednak z pewnymi zmianami, które zostały 

zaproponowane przez radnych miasta. Ilość radnych miała zostać zwięk-

szona z 20 do 48, z czego 32 byłoby wybieranych w wyborach municypal-

nych, a 16 mianowałby, na wniosek Komisarza Rządu, Minister Spraw 

Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemy-

słu i Handlu. Czterech z nich miało zostać ławnikami, tworzącymi zalążek 

Magistratu34. Tak przygotowany projekt został przez Radę Miejską przegło-

sowany i przesłany do zatwierdzenia do gremiów ministerialnych w War-

szawie. Komisarz, w załączonej do projektu opinii, stwierdzał, że nie pora 

była jeszcze na ustalenie trwałego ustroju dla miasta z kilku przyczyn. Po 

pierwsze – najściślejsza i bezpośrednia łączność miasta z władzami cen-

                                                           
33 APG o/Gdynia, sygn. 682/596, KRG 1887–1939, Ustrój administracyjny m. Gdyni, granice 

m. Gdyni 1930–1937, Wyciąg z protokołu posiedzenia połączonych komisji radzieckich z 5 VIII 

1937 r., k. 27–29. 

34 Ibidem; F. Sokół, Żyłem Gdynią, Gdynia 1998, s. 225–226. 
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tralnymi umożliwiała starania o realizację różnych potrzeb, zwłaszcza  

z zakresu gospodarki i finansów miejskich, a co za tym szło, ułatwienie 

decyzji władz centralnych w sprawach miejskich na wniosek Komisarza 

Rządu jako delegata ustalonego w porozumieniu z trzema resortami. Po 

drugie – pozostawienie jednoosobowego zarządzania miasta skracało proce-

dury kolegialnego decydowania35. Po trzecie – Gdynia miała – zdaniem 

Sokoła – 100% elektorat napływowy, który w ogromnej większości czuł się 

związany ze swoim terenem rdzennym. Komisarz argumentował, że acz-

kolwiek asymilacja na gruncie gdyńskim następowała dość szybko, to nie 

można było mówić o zasiedziałym obywatelu gdyńskim, odpowiedzialnym 

za miejsce zamieszkania i interesującym się przejawami życia miasta. Pod-

kreślił, że miasto, szczególnie w ostatnich 4 latach, rozrosło się na tyle, iż  

w tym czasie Gdynia przekroczyła 100 tys. mieszkańców, stając się 12 mia-

stem w Polsce pod względem liczby mieszkańców, a powierzchnia 66 km2 

plasowała ją na 6 miejscu w kraju. Miasto otrzymało nowoczesną infra-

strukturę, a zakłady użyteczności publicznej pracowały sprawnie i były  

w większości rentowne. Z roku na rok aglomeracja nabierała kształtu duże-

go i europejskiego miasta, przodując w zakresie inwestycji miejskich wśród 

innych miast polskich, chociaż wiele – jego zdaniem – było jeszcze do zro-

bienia, zwłaszcza w kwestiach społecznych. Uważał, że sprężysta i odpo-

wiedzialna delegatura rządu w osobach dotychczasowych, poszczególnych 

Komisarzy i urzędu komisarycznego, wyprowadziła miasto nie tylko z chao-

su pierwszych lat istnienia, ale i pchnęła je na szerokie drogi rozwojowe. 

Reasumując, zaznaczył, że miniona, w założeniu przejściowa, próba ustro-

jowa, zdała egzamin aż nazbyt zadowalająco! Unormowania prawne, uwa-

żane w chwili ich powstania za eksperyment, wytrzymały próbę czasu  

w praktycznym zastosowaniu. Najlepszym tego dowodem był fakt, że Rada 

Miejska, rozważając ten problem, bez względu na zapatrywania polityczne  

i społeczne, opowiedziała się za dotychczasową formą ustrojową. W podob-

nym duchu wypowiedziała się również gdyńska lewica36. 

Zgodę osiągniętą w łonie Rady oraz argumentację Komisarza podzieliło 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które zatwierdziło ustawę ustrojową, 

co pozwoliło nadać jej przewidziany tryb legislacyjny37. Rozporządzeniem 

Prezydenta RP z dnia 28 marca 1938 roku zostały zmienione zapisy ustawy 

                                                           
35 Nie oznaczało to w rozumowaniu Sokoła, że jednoosobowa dyspozycja była bardziej warto-

ściowa od kolegialnej. Pokazywał, że trafność decyzji kolegialnej uzależniona była przede 

wszystkim od odpowiednio uregulowanych warunków pracy danego ośrodka, od szeregu czynni-

ków, które składały się na skrystalizowane już oblicze danego związku komunalnego, czego 

Gdynia na tym etapie istnienia jeszcze nie posiadała. 

36 APG o/Gdynia, sygn. 682/598, KRG 1887–1939, Sprawa ustroju m. Gdyni 1937, W sprawie 

przyszłego ustroju Gdyni, k. 1. 

37 Ustawa z dnia 28 marca 1938 roku o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

o ustroju miasta Gdyni (Dz. U. z 1938 roku, nr 22, poz. 190). 
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o ustroju miasta Gdyni z dnia 24 listopada 1930 roku, sankcjonujące pro-

ponowane zmiany. Ustawa przedłużała odrębny ustrój gminy m. Gdynia  

o kolejne 5 lat, tj. do 29 listopada 1943 roku, z możliwością jego przedłuże-

nia przez Radę Ministrów na dalsze 3 lata38. Zapisy te weszły w życie  

z dniem 29 listopada 1938 roku. Zgodnie z jej stylistyką, zakres działania 

Komisarza Rządu w Gdyni miał odtąd obejmować prawa i obowiązki prze-

łożonego gminy i starosty grodzkiego39. W treści znowelizowanej ustawy 

zwiększono ilość członków Rady Miejskiej do 48 oraz w jej składzie liczbę 

członków pochodzących z wyborów z 1/2 do 2/3. Wprowadzono także novum, 

tj. zarząd kolegialny z udziałem 5 ławników, wybieranych na powszechnie 

obowiązujących zasadach40. 

Usankcjonowanie ustroju miasta na kolejne lata umożliwiło podjęcie 

działań na rzecz ogłoszenia nowych wyborów do Rady Miejskiej, której ka-

dencja właśnie się kończyła. Dnia 9 października 1933 roku ukazało się roz-

porządzenie wykonawcze do samorządowej ustawy „scaleniowej”, w którym 

określono prawo wyborcze do samorządowych organów uchwałodawczych41. 

W tym trybie odbyły się wybory do rad na terenie Wielkopolski i Pomorza42. 

Zasady te jednak nie dotyczyły Rady Miejskiej m. Gdyni, gdyż te odbyły się 

jeszcze w trybie legislatury pruskiej. Kolejne rozporządzenie, z 15 grudnia 

1933 roku, określało bieg kadencji nowo wybranych rad samorządowych oraz 

procedur wyborczych do samorządowych ciał uchwałodawczych różnych 

szczebli, co znalazło – po ich znowelizowaniu – zastosowanie przy kolejnych 

gdyńskich wyborach samorządowych43. Zgodnie z Dekretem Prezydenta Rze-

czypospolitej z dnia 22 listopada 1938 roku o skróceniu kadencji niektórych 

organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym44, w Gdyni zaordynowano 

wybory na luty 1939 roku. Rozpisano je, gdy z wiosną 1939 roku skończyła 

się kadencja dotychczasowej Rady Miejskiej. Wybory do nowej Rady zostały 

                                                           
38 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP z 24 XI 1930 roku 

o ustroju miasta Gdynia, „Gazeta Administracji” 1938, R. XX, nr 3, s. 181. 

39 Była to jednak zmiana o charakterze kosmetycznym. Na jej podstawie nie przewidywano 

przywrócenia stanowiska Prezydenta Gdyni. Wszelkie zatem rozważania podejmowane w tym 

zakresie pozbawione są zasadności. Patrz chociażby: D. Nowicka, Ostatni Prezydent przedwojen-

nej Gdyni Lucjan Skupień, „Rocznik Gdyński” [b.r.w.], nr 12, s. 43. 

40 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie…, s. 180–181. 

41 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1933 roku w sprawie 

regulaminu wyborczego do rad miejskich na obszarze województw pomorskiego i poznańskiego 

(Dz. U. z 1933 roku, nr 80, poz. 578). 

42 W. Kozyra, op. cit., s. 489. 

43 Rozporządzenie II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1933 roku w sprawie 

wykonania ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. z 1933 roku, nr 

100, poz. 769). 

44 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 roku o skróceniu kadencji nie-

których organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1938 roku, nr 91, poz. 625). 
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naznaczone na dzień 5 lutego 1939 roku i odbyły się w przewidzianym termi-

nie, wg nowej, zatwierdzonej latem 1938 roku, ordynacji wyborczej, wzoro-

wanej na ordynacji innych wielkich miast polskich45. Głosowanie miało cha-

rakter demokratyczny, 4-przymiotnikowy, tj. powszechne, równe, tajne  

i bezpośrednie. Głosowano na nazwiska kandydatów lub listy kandydatów, 

zgłoszone jednak przez grupy wyborców, a nie partie polityczne46. Wybory 

poprzedziła ostra kampania wyborcza wszystkich ugrupowań politycznych 

na niespotykaną w Gdyni skalę. Niejednokrotnie, dla ostudzenia zapału agi-

tatorów, interweniowała policja. Jednak, ku zadowoleniu Komisarza, nie 

doszło do gwałtowniejszych zajść i walk z policją47. 

Komisarz nie miał swojego faworyta, starając się nie angażować politycz-

nie, ale i nie przeszkadzać tym, którzy stawiali na dobro miasta. Jedną  

z głównych sił politycznych w Gdyni był prorządowy OZN, który – jak i inne 

ugrupowania polityczne miasta – nie uzyskał wsparcia Komisariatu Rządu, 

co wywołało skargę do władz rządowych. Komisarz został wezwany przez 

premiera F.S. Składkowskiego do Warszawy, gdzie w obecności wicemini-

strów: Bronisława Nakoniecznikow-Klukowskiego, W. Korsaka i Stefana 

Brzezińskiego, zażądał od Sokoła sprawozdania z przygotowań do gdyńskich 

wyborów. W ocenie Sokoła największe szanse wyborcze miał PPS, który mógł 

zdobyć nawet 17 mandatów. Dużą siłę przedstawiała również endecja, którą 

oceniał na 15 mandatów oraz OZN – 4 mandaty. W jego opinii, projektowane 

przez premiera Składkowskiego wysłanie do Gdyni agitatorów i „sypnięcie 

pieniędzmi na wybory” określił jako bezcelowe z uwagi na silną i zdecydowa-

ną postawę socjalistów. Nie przewidywał, by czynione przez stronę rządową 

kroki zmieniły rozkład zdobytych mandatów. Na postawione mu oskarżenie 

braku wsparcia z jego strony ugrupowania prosanacyjnego, Sokół odważnie 

stwierdził, […] że wybory będą wynikiem rzetelnej pracy stronnictw politycz-

nych, że „Ozon” nie pracuje rzetelnie, a on […] urzędowego stempla wyborom, 

zwłaszcza do reprezentacji miejskiej […] nie chce dawać. Na urzędników sa-

morządowych nie mógł wywierać wpływu, a urzędników państwowych nie 

posiadał. Nie chciał tego również czynić ze względu na zachowanie zdrowych 

stosunków po wyborach. Każdy nacisk spowodowałby atak ze strony nowo 

wybranych radnych, paraliżując tym samym pracę urzędów. Byłoby to niepo-

                                                           
45 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 roku o wyborze radnych miejskich (Dz. U. z 1938 roku, nr 

63, poz. 480). Patrz też: APG o/Gdynia, sygn. 682/637, KRG 1887–1939, Zarządzenia Komisarza 

Rządu w Gdyni z 1939 r., Zarządzenie nr 7 z 3 II 1939 r., k. 13; J. Tyborowski, Zasady prawa 

wyborczego w nowych ustawach o wyborze radnych, „Gazeta Administracji” 1938, R. XX, nr 17, 

s. 1074–1083; M. Odyniec, op. cit., s. 136. 

46 Było to zgodne z zapisami ustawy o wyborze radnych miejskich z 16 VIII 1938 r. (Dz.  

U. z 1938 roku, nr 63, poz. 480). Patrz też: M. Klimek, Samorząd miast II Rzeczypospolitej. 

Publiczna debata i rozwiązania ustrojowe, Lublin 2006, s. 85–86. 

47 CA MSW, sygn. akt 654/131, Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu politycznego, społecznego  

i mniejszości narodowych za styczeń 1939 r., [b.p.]. 
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żądane dla miasta48. Premier – jak się wydaje – uznał tą argumentację, 

przyjmując ją do wiadomości. 

Komisarz Sokół był konsekwentny. Zastosował się do ogólnych zaleceń 

premiera F.S. Składkowskiego49 oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

wspierając listy kandydatów prorządowych, ale z umiarem, zachowując 

bezstronność. Wiedząc, że z listy pepeesowskiej startowali komuniści, nie 

poczynił jednak żadnych kroków, aby zablokować ich start w wyborach. 

Uważał, że ordynacja wyborcza dawała tyle miejsc z wyboru w Radzie Miej-

skiej, iż niezależnie od wyniku, rozkład głosów gwarantował mu w dalszym 

ciągu swobodne rządy. Wybory odbyły się w przewidzianym terminie. Na j-

więcej głosów, zgodnie z przewidywaniami Sokoła, uzyskali kandydaci  

z listy wyborczej PPS i związków zawodowych. Tak wysokie poparcie lewicy 

było przełożeniem sytuacji społecznej miasta i ciągle wzrastająca liczbą 

zarejestrowanych bezrobotnych. 

Rzetelność wyborów samorządowych potwierdził w okólniku nr 31 Mini-

ster Spraw Wewnętrznych50. Nie oznaczało to jednak, że tak silne ugrupo-

wanie lewicowe w łonie nowej Rady Miejskiej było na rękę „sanacyjnego” 

rządu. Władz zwierzchnich nie przekonało – jak się wydaje – zdanie Komisa-

rza, że w myśl ustawy ustrojowej, mógł i z takim układem sił w Radzie Miej-

skiej sprawować skuteczne rządy w mieście, gdyż w dalszym ciągu jej zakres 

zadań sprowadzał się do roli doradczej. Wybrano inne rozwiązanie, które – 

wobec wzrastającego zagrożenia ze strony Niemiec i groźby wybuchu wojny – 

okazało się rozwiązaniem najlepszym. Do wybuchu wojny Komisarz nie  

zwołał posiedzenia Rady Miejskiej, która w ten sposób nawet się nie ukon-

stytuowała. Wygrane jednak przez PPS wybory na długo stały się symbolem 

siły socjalistów w Gdyni i zaowocowały ich rządami w mieście po wojnie. 

Abstract 

Gdynia government and the Socialist Left on the Coast 

in the years 1926–1939 

Gdynia is a pride of the prewar Polish state and its lasting symbol. Gdy-

nia is also a well-functioning in the 30's city administration. The city was 

                                                           
48 F. Sokół, Żyłem..., s. 225. 

49 Ówczesny premier zanotował: Zakazałem surowo wszelkiego nacisku politycznego admini-

stracji i policji, celem umożliwienia swobodnego wybrania osobistości pożytecznych dla pracy 

samorządowej bez względu na przekonania polityczne i przynależność partyjną. Patrz: F.S. 

Składkowski, Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły, wstęp i oprac. A. Adam-

czyk, Warszawa 2003, s. 219. 

50 Okólnik MSW nr 31 z 9 IX 1928 r. (nr SS. 34/14/1). Za: Zasadnicze wytyczne w sprawie 

wyborów samorządowych, „Gazeta Administracji” 1938, R. XX, nr 18, s. 1188–1190. 
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subject to actions of the government and public administration in accordance 

with generally accepted principles, which stem from the local government 

legislation and – in the years 1930 (1931) –1939 (1943) – special legislation 

for Gdynia. Therefore, native and immigrant city dwellers created heteroge-

neous but consolidated community with a mature awareness till 1939. The 

article announces the phenomenon of formation, functioning and evolution of 

Polish local government of the city in relation to political and social actions 

of Gdynia socialist left. 

 

Key words: Gdynia, PPS, socialism, municipal government 

Słowa kluczowe: Gdynia, samorząd miejski, PPS, socjalizm 
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Генерал бригады Стефан Стржеменский 

Лихой Тверской драгун, «отец» 3-го уланского полка Войска Польско-

го, один из пионеров польского колониализма в межвоенный период 

1918–1939 гг. – именно так можно вкратце охарактеризовать личность 

генерала бригады Стефана Брониславовича Стржеменского. 

Будущий генерал Войска Польского родился 2(3) марта 1884 г.1  

в имении Лешна Сейненского уезда Сувалкской губернии, что находи-

лось на берегу р. Неман, на противоположном берегу которой распола-

гался город Друскеники, относившийся уже к Гродненской губернии. 

Относительно года рождения Стефана Мариана Стржеменского в доку-

ментах существуют некоторые расхождения. Так, в послужном списке 

ротмистра 16-го драгунского Тверского полка от 21 ноября 1917 г. указан 

1884 г. В главной учѐтной карточке полковника 3-го уланского полка от 

1922 г. указан 1885 г. Эта же дата встречается и в прочих документах, 

как межвоенного периода, так и в учѐтных документах генерала 1947–48 

гг.2 Было ли это сделано намеренно в зависимости от обстоятельств того 

или иного времени, либо же это была случайность, нам остаѐтся лишь 

догадываться.  

Родителями юного Стефана были потомственные дворяне Сувалкской 

губернии Бронислав (участник Январского восстания 1863–64 гг.) и Ма-

рия (ур. Геральд-Выжицкая) Стржеменские3.  

Начальное образование Стефан получил дома, однако для его про-

должения родителями были решено определить сына в Полоцкий кадет-

ский корпус. Кадетские корпуса имели целью доставлять малолетним, 

предназначаемым к военной службе в офицерском звании преимуще-

                                                           
1 Все даты до 1918 г. приведены по старому стилю – Прим. автора. 

2 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (далее: CAW WBH), Ko-

lekcja Generałów i Osobistości (далее: KGiO), sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.1, 8zw., 

11, 13, 32zw.; Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (далее: IPMS):  

A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948.  

3 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.1zw. 
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ственно сыновьям заслуженных офицеров общее образование и соответ-

ствующее их предназначению воспитание4. Хотя Стефан Стржеменский 

и не был сыном офицера Русской армии, тем не менее, как потомствен-

ный дворянин, он также имел право поступления в корпус на правах 

своекоштного воспитанника. Однако существовал способ пройти курс 

наук в кадетском корпусе бесплатно – в конце XIX-начале XX вв. с этой 

целью существовало множество стипендий, выплачиваемых из процентов 

с различных капиталов. Одной из них являлась стипендия, выплачивае-

мая дворянством различных губерний. Однако получить еѐ было делом 

непростым. Избрание дворянских пансионеров, определяемых в кадет-

ские корпуса, предоставлялось губернским предводителям дворянства.  

К Полоцкому кадетскому корпусу были приписаны Витебская, Минская, 

Могилѐвская, Виленская, Гродненская и Ковенская губернии, для кото-

рых существовала совокупная квота в 50 вакансий. Порядок зачисления 

стипендиатов производился на общих основаниях по результатам приѐм-

ных испытаний. Губернским предводителем дворянства на одну вакан-

сию могли быть выдвигаемы несколько кандидатов5. К прочим трудно-

стям следует отнести тот факт, что Сувалкская губерния, к дворянству 

которой относилась семья Стржеменских, не входила в число приписан-

ных к Полоцкому кадетскому корпусу. Скорее всего, кандидатуру юного 

Стефана выдвинул предводитель дворянства одной из поименованных 

выше губерний. Стржеменский успешно сдал приѐмные испытания  

и был зачислен в ряды кадет Полоцкого корпуса. Курс наук в кадетском 

корпусе длился семь лет. Однако, как указал сам генерал в своих доку-

ментах, во время домашнего обучения он освоил науки до 4 класса. Это 

даѐт основания полагать, что Стржеменский был зачислен сразу  

в V класс, в который принимались кадеты в возрасте 14–16 лет6. Зная, 

что курс наук в Полоцком кадетском корпусе он окончил в июне 1903  

г., логично предположить, что в кадетский корпус будущий генерал был 

определѐн в 1900 г.7 В кадетских корпусах изучались следующие предме-

ты: 1) Закон Божий, 2) русский язык с церковнославянским и русская 

словесность, 3) французский язык, 4) немецкий язык, 5) математика,  

6) начальные сведения из естественной истории, 7) физика, 8) космогра-

фия, 9) география, 10) история, 11) законоведение, 12) чистописание, 13) 

рисование. Сверх того, полагались также следующие внеклассные заня-

тия: 1) строевое обучение, 2) гимнастика, 3) фехтование, 4) плавание,  

5) музыка, и пение, 6) танцы8. Как мы видим, в корпусе кадет Стржемен-

ский получил весьма основательное среднее образование.  

                                                           
4 Свод военных постановлений 1869 г, 2-е издание, СПб 1896, Кн. XV, № 994. 

5 Ibidem, Приложение XII, лит. Г. 

6 Ibidem, № 1004. 

7 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.2zw., 33. 

8 Свод военных постановлений 1869 г, 2-е издание, СПб 1896, Кн. XV, № 1020, 1025. 
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После окончания курса наук Стефан Брониславович Стржеменский 

решил избрать для себя стезю военного. По окончании курса наук в По-

лоцком кадетском корпусе, циркуляром Главного Управления военно-

учебных заведений от 28 июля 1903 г. за № 44 он был назначен на служ-

бу в Елисаветградское кавалерийское училище, куда прибыл и был  

зачислен юнкером рядового звания 31 августа 1903 г.9. Курс наук в учи-

лище, лишь годом ранее преобразованного из юнкерского в военное, 

длился два года. В «Славной Южной школе» преподавались такие науки: 

1) военные: тактика, военная история, артиллерия, фортификация, воен-

ная топография, законоведение и военная администрация, иппология;  

2) общеобразовательные: Закон Божий, русский, французский, немецкий 

языки, механика, химия; 3) все отрасли военно-служебной подготовки10. 

Следует заметить, то вопреки тому, что изучение немецкого языка прохо-

дило как в кадетском корпусе, так и в кавалерийском училище, Стрже-

менский им в достаточной степени не овладел, что он сам признавал. 

Если в главной учѐтной карточке от 1922 г. он указал, что немецким 

языком владеет не достаточно бегло, то учѐтных карточках от 30 ноября 

1945 г. и 16 января 1948 г. знание немецкого языка генерал не указал 

вообще. Зато французским языком Стржеменский овладел в достаточной 

степени – именно на этом языке он в 1939 г. изъяснялся с пленными 

немцами11. 

Однако, вернѐмся к службе Стржеменского в Елисаветградском кава-

лерийском училище. 30 августа 1904 г. юнкер Стржеменский был пере-

веден в старший класс училища, а 7 ноября того же года произведен  

в войсковые унтер-офицеры. Курс, как в младшем, так и в старшем клас-

сах длился до половины мая, после чего на летнее время юнкера выво-

дились в лагери для практических и строевых занятий в поле. Однако  

в 1905 г., под влиянием событий Русско-Японской войны, производство 

юнкеров в офицеры состоялось в апреле. Не показав высоких результатов 

в науках, юнкер С.Б. Стржеменский окончил курс наук Елисаветградско-

го кавалерийского училища по 2-му разряду, и Высочайшим приказом от 

22 апреля 1905 г. был произведен в корнеты в 43-й драгунский Тверской 

полк со старшинством со дня производства. Спустя четыре дня, 26 апреля 

он убыл в полагавшийся по окончании училища 28-дневный отпуск12.  

Тверские драгуны, квартировавшие в урочище Царские Колодцы 

Сигнахского уезда Тифлисской губернии, и входившие в состав Кавказ-

ской кавалерийской дивизии, были полком поистине легендарным. 

                                                           
9 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33. 

10 Свод военных постановлений 1869 г, 2-е издание, СПб 1896, Кн. XV, № 609.  

11 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948; 

ibidem: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności podczas wojny za okres od dnia 

12 do 23 września 1939 r., s. 14; CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33. 

12 Ibidem. 
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Имевший старшинство с 20 августа 1798 г., 43-й драгунский Тверской 

полк участвовал в Наполеоновских войнах, в частности, сражался под 

Аустерлицем в битвах Отечественной войны 1812 г. Но наибольшую сла-

ву он заслужил именно на Кавказе, сражаясь против турок и горцев.  

В 1880–81 гг. Тверцы участвовали в Ахал-Текинской экспедиции М.Д. 

Скобелева, в ходе которой штурмом была взята крепось Геок-Тепе. В 1905 

г. полк имел следующие награды: 

 – Георгиевский Штандарт обр. 1883 г. с образом святых Петра и Пав-

ла, малиновой каймой и золотым шитьѐм с надписью: 1798–1898 и За 

отличные подвиги въ сраженiи при Кюрукъ-Дара 24-го Iюля 1854 года  

и юбилейной Александровской лентой. Пожалован 20 августа 1898  

г. в честь столетнего юбилея полка. 

– Знаки на головные уборы с надписью в 1-м дивизионе: За отличiе 

при покоренiи Западнаго Кавказа въ 1864 г. и за взятiе штурмом крѣп. 

Геокъ-Тепе 12 Января 1881 г., второе отличие пожаловано 9 июня 1882  

г.; и в прочих дивизионах: За отличiе при покоренiи Западнаго Кавказа 

въ 1864 году. Пожалованы 20 июля 1865 г. за отличия в делах с горцами.  

– 17 Георгиевских труб с надписью: За отличiе въ Турецкую войну 

1877 и 1878 годовъ. Пожалованы 13 октября 1878 г. 

– Петлицы За военное отличие на мундиры штаб- и обер-офицеров. 

Пожалованы 13 октября 1878 г. 

Кроме того, нижние чины полка, вместо драгунских шашек обр. 1881 

г., были вооружены шашками азиатского обр. 1834 г., а шашки офицеров 

были украшены серебром.  

Корнет С.Б. Стржеменский был зачислен в списки Тверских драгун 

на должность младшего офицера 6-го эскадрона 3 мая 1905 г., будучи  

в отпуске, а к самому полку он прибыл ровно месяц спустя – 3 июня13. 

Г.Ф. Танутров, младший товарищ Стржеменского по службе в 16-м дра-

гунском Тверском полку, много лет спустя после описываемого времени, 

следующим образом описывал неповторимую атмосферу, царившую  

в полку: Нет заметной разницы между начальством и подчинѐнными – 

большинство – «на ты». Все веселы, и у всех спокойная уверенность, что, 

когда понадобится, то, как поют солдаты, – «у грязь не вдарим ли-

цом»…На всѐм кавказский отпечаток: русские офицеры говорят с гру-

зинским акцентом, речь пестрит кавказскими словечками. У солдат 

независимый вид. По вечерам, вне строя, старые вахмистра надевают 

бурки. Из казарм доносятся кавказские напевы. Чувствуется, что люди 

здесь умеют красиво жить и красиво проливать кровь, когда понадо-

биться. Высшее начальство далеко, и всѐ делается по-домашнему14. 

                                                           
13 Ibidem. 

14 Танутров Г.Ф., Тверцы на Царских Колодцах (Отрывок из готовящейся к печати книги 

От Тифлиса до Парижа), „Военная Быль” 1954, № 11, s. 19. 
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В конце 1905 г. практически вся Российская империя была охвачена 

революцией. Для помощи полиции в усмирении беспорядков привлека-

лись воинские части. Кавказ, где нѐс службу корнет С.Б. Стржеменский, 

не был исключением. В ноябре-декабря 1905 г. он неоднократно направ-

лялся в командировки для содействия гражданским властям вместе  

с 6-м эскадроном полка:  

– 3 ноября – в г. Тифлис; 

– с 9 по 16 ноября – в г. Сигнах; 

– с 7 декабря по 1 января 1906 г. – в г. Закаталы. 

Тяжѐлый характер подобной службы сказался на здоровье корнета 

Стржеменского – 7 января 1906 г. он заболел при полку. Болезнь про-

должалась более месяца. Лишь 12 февраля 1906 г. он выздоровел15. Од-

нако 1906 г. ознаменовался ещѐ более длительными командировками  

с 6-м эскадроном полка для содействия гражданским властям в раз-

личные местности Кавказа. Так, с 16 февраля по 27 марта С.Б. Стрже-

менский находился в г. Нуха Елисаветпольской губернии. Летом после-

довала командировка на станцию Касрети Сигнахского уезда Тифлис-

ской губернии, продолжавшаяся с 23 по 26 июля 1906 г. Наконец, 10 

августа он был направлен вместе с 6-м эскадроном на усмирение беспо-

рядков в сердце старинной Кахетии, город Телав Тифлисской губернии, 

откуда вернулся в Царские Колодцы лишь 16 декабря 1906 г.16 Спустя 

десять дней, 26 декабря корнет С.Б. Стржеменский принял участие  

в 130-вѐрстном пробеге по маршруту Царские Колодцы-Тифлис и обрат-

но, продолжавшемся до 1 января 1907 г. В том же году, с 24 апреля по  

4 мая, он вновь принял участие в аналогичном пробеге17. 

В начале 1907 г. корнет Стржеменский временно заведовал нестрое-

вой командой полка: с 31 января по 7 марта. В это время Кавказ всѐ ещѐ 

не был полностью безопасной местностью России, и там по-прежнему 

орудовали шайки разбойников. Как раз для преследования такой шайки 

Стржеменский был командирован в Алазанскую долину 17 февраля, 

откуда прибыл обратно спустя четыре дня – 21 февраля, и вновь вступил 

во временное заведование нестроевой командой полка. Временно заве-

дующим этой команды он пробыл до 26 марта 1907 г. (с небольшим пере-

рывом с 8 по 10 марта). Одновременно корнет Стржеменский временно 

командовал 6-м эскадроном полка с 12 по 15 марта 1907 г., замещая ко-

мандира ротмистра князя Н.М. Чавчавадзе18.  

В период с 15 по 24 апреля 1907 г. С.Б. Стржеменский временно за-

ведовал военно-полицейской частью и лазаретом, параллельно с этим 

                                                           
15 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33, 37zw. 

16 Ibidem, K.33. 

17 Ibidem. 

18 Ibidem. 
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временно исполняя должность полкового казначея и квартирмейстера  

с 16 по 24 апреля. 8 июня того же года его назначили временно испол-

нять должность делопроизводителя полкового суда, где он пробыло до 20 

июня 1907 г. В тот день корнета Стржеменского командировали в с. Ми-

хайловка Казахского уезда Елисаветпольской губернии для содействия 

гражданским властям более чем на месяц – к полку в Царские Колод-

цы он вернулся лишь 28 июля 1907 г. Отдохнув лишь три дня, 31 июля 

Стржеменский отправился в г. Тифлис для устройства летнего лагеря 

Тверцев, выходивших туда вместе с прочими драгунскими полками 

Кавказской кавалерийской дивизии. Там он пробыл до 12 августа 1907  

г. В 4-месячный отпуск он выехал лишь 30 сентября того же года. Одна-

ко здоровье его несколько пошатнулось, т.к. по возвращении из отпуска 

Стржеменский находился с 30 января 1908 г. на излечении в военном 

госпитале в Тифлисе. Выздоровел и вернулся в полк он лишь 11 апреля 

1908 г. Таким образом, в совокупности в полку Стржеменский отсутство-

вал около семи месяцев19.  

Во время отсутствия на службе С.Б. Стржеменского по болезни,  

в жизни всей Русской Императорской кавалерии произошло важное со-

бытие – 6 декабря 1907 г. Высочайшим приказом армейским драгунским 

полкам, бывшим до 1882 г. уланскими и гусарскими, были возвращены 

их исторические наименования и униформа20. Это привело к изменению 

нумерации кавалерийских полков. Таким образом, Тверские драгуны 

отныне назывались 16-м драгунским Тверским Е.И.Выс. Наследника 

Цесаревича полком21. В 1908 г. полку были пожалованы однобортные 

мундиры тѐмно-зелѐного сукна с малиновым приборным сукном и жѐл-

тым металлом, а в следующем году в качестве парадного головного убора 

была введена шапка азиатского образца, что придало Тверцам, наряду  

с прочими драгунскими полками Кавказской кавалерийской дивизии, 

неповторимый во всей коннице внешний вид.  

19 апреля 1908 г. корнет Стржеменский назначен временно заведу-

ющим школой подпрапорщиков. В июне того же года ему вновь пришлось 

принять участие в поимке шайки разбойников, на сей раз в с. Ламбало 

Сигнахского уезда Тифлисской губернии, где он находился с 6-м эскад-

роном полка с 19 по 21 июня. 5 сентября 1908 г. корнет Стржеменский 

заболел, и состоял больным при полку в течение месяца – до 5 октября22.  

20 февраля 1909 г. С.Б. Стржеменскому поручили заниматься подго-

товкой унтер-офицеров – в тот день его назначили помощником началь-

                                                           
19 Ibidem, K.33, 37zw. 

20 В 1882 г. по приказу Александра III все армейские уланские и гусарские полки были 

переименованы в драгунские, получившие единую нумерацию. – Прим. автора.  

21 Наследник Цесаревич Алексей Николаевич был назначен шефом полка ещѐ Высо-

чайшим приказом от 30 июля 1907 г. – Прим. автора.  

22 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33-33zw., 37zw. 
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ника полковой учебной команды. На этой должности он пробыл недолго – 

до 2 марта того же года. А вот 1 мая 1909 г. Корнету Стржеменскому было 

поручено готовить костяк унтер-офицерских кадров, назначив заведую-

щим школой подпрапорщиков. С 5 по 9 мая того же года он временно 

заведовал полковой лавкой, а 14 числа мая месяца временно исполнял 

должность начальника полковой учебной команды23. 

29 мая 1909 г. в направлении службы корнета Стржеменского про-

изошла важная перемена – на основании приказа по Кавказскому воен-

ному округу за № 3 и приказа по Кавказской кавалерийской дивизии за 

№ 36 он был командирован в г. Александрополь во 2-й Кавказский са-

пѐрный батальон, выходивший туда в лагерь из Тифлиса, для обучения 

сапѐрному, подрывному и железнодорожному делу. После месячной ко-

мандировки С.Б. Стржеменский вернулся обратно в полк в Царские Ко-

лодцы, где уже через 11 дней, 17 июля 1909 г. был назначен начальни-

ком полковой конно-сапѐрной команды.  

Стефан Стржеменский во время службы на Кавказе также занимался 

конным спортом. В газете «Кавказ», издававшейся в Тифлисе, была 

опубликована заметка об окружных скачках Кавказской кавалерийской 

дивизии и 2-й Кавказской казачьей дивизии. В воскресенье, 6 августа 

1909 г. на дидубийском ипподроме Тифлисского поощрительного скако-

вого общества состоялись скачки по мягкому грунту. Скачки проходили  

в два заезда, в которых принимали участи 17 лошадей. Дистанция для 

обоих заездов была назначена около трѐх вѐрст. Был назначены следую-

щие призы: 1-е место – 700 руб., 2-е – 350 руб., 3-е – 200 руб., 4-е – 100 

руб. Их оспаривал, среди прочих, и корнет Стржеменский, принявший 

участие во втором заезде на рыжей кобыле «Русова» старого завода Пе-

ховского. Увы, но ему не удалось прийти в составе первой четвѐрки24.  

Для дальнейшего обучения Стржеменского техническим средствам 

его, после короткой болезни при полку (с 24 по 26 августа) 1 сентября 

1909 г. вновь командировали во 2-й Кавказский сапѐрный батальон (на 

сей раз, в место его постоянного расквартирования в г. Тифлис) для обу-

чения телеграфному делу. В день командировки Высочайшим приказом 

за выслугу лет С.Б. Стржеменский за выслугу лет был произведен в по-

ручики со старшинством с 22 апреля того же года. После окончания обу-

чения в Тифлисе он был уволен в отпуск сроком на 2 месяца, начиная  

                                                           
23 Ibidem, K.33zw. 

24 Спорт. Окружные скачки, „Кавказ” 8 (21) сентября 1909, № 204, c. 3. Связей с кон-

ным спортом С. Стржеменский не разрывал и позднее, будучи офицером Войска Польского. 

Так, 28 июня 1927 г. он был избран в правление Общества Международных и Отечествен-

ных конных состязаний в Польше. Подробнее см.: W. Pruski, Dzieje konkursów hippicznych  

w Polsce, Warszawa 1982, s. 86–86. 
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с 3 октября. Однако здоровье вновь подвело его, и отпуск был продлѐн по 

болезни с 3 декабря. В полк он вернулся лишь 25 декабря 1909 г.25  

С 6 по 15 мая 1910 г. поручик Стржеменский находился в команди-

ровке в штабе Кавказской сапѐрной бригады в г. Тифлис для приѐма 

пироксилина. В июле месяце в течение недели, с 7 по 14 число, он вре-

менно командовал 6-м эскадроном полка (замещая командира эскадрона 

ротмистра князя Н.М. Чавчавадзе), а спустя три дня, 17 июля, он вре-

менно заведовал оружием и конно-пулемѐтной командой. 23 ноября 1910 

г. поручик С.Б. Стржеменский временно приступил к исполнению долж-

ности полкового адъютанта, каковую исправлял до 2 декабря того же 

года. В 1911 г. он вновь дважды временно исполнял ту же должность:  

с 11 по 16 января и с 8 по 16 марта26.  

Поручик Стефан Стржеменский на службе отличился как меткий 

стрелок из винтовки. 16 июня 1911 г. на проводимых состязаниях по 

стрельбе из винтовки он выполнил условия для получения I приза в раз-

мере 60 руб., которыми и был награждѐн27. 

Г.Ф. Танутров, уже упомянутый выше товарищ Стржеменского по 

службе в 16-м драгунском Тверском полку, много лет спустя после описы-

ваемого времени, следующим образом описывал кавказский климат  

и условия, в которых проходила служба: Летом Царские Колодцы – зем-

ной рай. Близость снеговых гор даѐт прохладу. Воздух чист и прозрачен, 

климат здоровый, а красивые окрестности предрасполагают к прогул-

кам. Царские Колодцы расположены на возвышенном плато, от кото-

рого вниз, в долину Алазани, ведут живописные ущелья. При спуске  

в долину высятся развалины замка царицы Тамары, а дальше, у деревни 

Караагач, – развалины дворца персидского сатрапа Бежана и города 

Кизики, существовавшего в XV столетии28. Однако климат древней 

Кахетии, особенно в осеннюю и зимнюю пору, по-видимому, пагубно ска-

зывался на состоянии здоровья поручика Стржеменского – 6 декабря 

1911 г. он в очередной раз был уволен на 4 месяца по болезни во все го-

рода Российской Империи с сохранением содержания (справка: отзыв 

штаба Кавказской кавалерийской дивизии от 29 ноября 1911 г. за № 

2709). Для лечения Стржеменский отправился в Санкт-Петербург, где 18 

апреля 1912 г. ему был продлѐн срок амбулаторного лечения (справка: 

сношение штаб-офицера Санкт-Петербургского комендантского управле-

ния от 25 апреля 1912 г. за № 5612 и приказ по полку № 113, §3). В полк 

поручик Стржеменский вернулся после полугодовалого отсутствия лишь 

                                                           
25 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33zw., 37zw. 

26 Ibidem, K.33zw. 

27 Ibidem. 

28 Танутров Г.Ф., Свет и тени Кавказа: От Тифлиса до Парижа, Москва 2000, c. 135. 
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10 мая 1912 г., когда вновь вступил в свою должность начальника конно-

сапѐрной команды полка29. 

С 30 по 31 мая 1912 г. С.Б. Стржеменский находился в командировке 

в камере следователя Сигнахского участка для допроса в качестве свиде-

теля. О каком-именно деле шла речь, нам установить не удалось. Веро-

ятно, речь шла о каком-то инциденте, коих в ту пору на Кавказе случа-

лось множество. 

В июне 1912 г. Стржеменскому выпал случай усовершенствовать свои 

познания в телефонном деле. На основании приказания по 2-му Кавказ-

скому армейскому корпусу за № 31 и приказа по Кавказской кавалерий-

ской дивизии от 1 июня того же года за № 885, 10 июня он отправился  

в корпусную полевую поездку для телефонной связи, откуда прибыл об-

ратно в полк ровно месяц спустя, 10 июля30. 

1912 г. ознаменовался во всей России празднованием 100-летнего 

юбилея Отечественной войны 1812 г. Для установки на местах былых 

сражений «священной памяти двенадцатого года» индивидуальных или 

коллективных памятников своим предкам, полки, принимавшие в них 

участие, организовывали сбор средств. 16-й драгунский Тверской 

Е.И.Выс. Наследника Цесаревича полк не стал исключением. 15 июля 

1812 г. Тверцы, находясь в составе авангарда генерал-адъютанта графа 

К.О. Ламберта, приняли славное участие в битве под Кобрином, окон-

чившейся поражением саксонских войск из 7-го корпуса Великой Армии 

генерала Ж. Ренье. Дабы увековечить память предков Тверцы, наряду  

с другими полками-участниками Кобринской виктории, организовали 

сбор средств для установки памятника. Сам монумент, представлявший 

собой гранитную скалу, увенчанную бронзовым российским двуглавым 

орлом, разрывающим когтями наполеоновский венок, был заложен  

в июле 1912 г., а закончен через год. 16 августа 1912 г. поручик С.Б. 

Стржеменский удостоился чести представлять свой полк в Кобрине во 

время юбилейных торжеств. В Царские Колодцы он вернулся спустя два 

месяца – 24 октября (приказ по полку № 315). На основании приказа по 

Военному Ведомству за № 433 от 26 августа 1912 г. и приказания по Кав-

казскому военному округу 1912 г. за № 396, 14 февраля 1913 г. поручик 

С.Б. Стржеменский был пожалован светло-бронзовой медалью для ноше-

ния на груди на Владимирской ленте в память 100-летия Отечественной 

войны 1812 г.31  

20 апреля 1913 г. поручик Стржеменский, на основании приказа по 

Кавказской кавалерийской дивизии за № 18 от 10 апреля и приказа по 

полку за № 110, был назначен для участия в дивизионной полевой по-

                                                           
29 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.33zw., 37zw. 

30 Ibidem, K.33zw. 

31 Ibidem. 
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ездке с 11 по 21 мая на территории древней Армении в район Сардара-

бад – ст. Эчмиадзин – перевалы Каравансарайский и Чичильский.  

В означенную поездку он убыл 7 мая (приказ по полку № 127), а вернул-

ся 22 числа того же месяца. На следующий день после возвращения, т.е. 

23 мая 1913 г. поручик Стржеменский был уволен в отпуск в г. Тифлис по 

домашним обстоятельствам сроком на одну неделю (приказ по полку № 

144), откуда возвратился после трѐхдневной отсрочки 1 июня 1913  

г. (приказ по полку № 153)32. 

9 июля 1913 г. поручик Стржеменский вновь заболел при полку,  

а спустя шесть дней, 15 числа отбыл в Тифлисский военный госпиталь 

(приказ по полку № 209). В полк он вернулся ровно через месяц, 15 авгу-

ста. Однако, когда он находился ещѐ в госпитале, до него дошла печаль-

ная весть о кончине его отца Бронислава Стржеменского. В день возвра-

щения в полк, т.е. 15 августа, С.Б. Стржеменский был уволен в отпуск  

в г. Кобрин по случаю кончины отца сроком на один месяц и 6 дней  

с сохранением содержания (приказ по полку № 246). Обстоятельства по-

требовали более длительного пребывания поручика с семьѐй, и 22 сен-

тября отпуск был продлѐн ещѐ на 22 дня (приказ по полку № 271). Но  

и этого времени оказалось недостаточно, и Стржеменский вернулся  

в Царские Колодцы лишь 21 ноября 1913 г. с месячной просрочкой, кото-

рую командир полка полковник Ф.Ю. Буш счѐл уважительной (приказы 

по полку № 334 и 335)33. 

Во время пребывания Стржеменского в отпуске произошло два 

важных события в его службе: 10 сентября 1913 г. за выслугу лет 

Высочайшим приказом он был произведен в штабс-ротмистры со 

старшинством с 22 апреля того же года, а 4 октября назначен 

начальником команды связи полка (приказ по полку № 285)34.  

В январе 1914 г. скончался коренной офицер Тверских драгун под-

полковник Давид Константинович Мамацев, похороны которого состоя-

лись в Тифлисе. Для участия в этом траурном событии 9 января 1914 г. 

от полка был командирован штабс-ротмистр Стржеменский (приказ по 

полку № 11). В полк он вернулся 25 числа того же месяца. В апреле 1914 

г. Стефан Брониславович отправился в г. Тифлис в штаб инспектора ин-

женерной части Кавказского военного округа для получения пироксили-

на (приказ по полку № 119), откуда вернулся 2 мая (приказ по полку № 

123)35. Спустя 12 дней, 14 мая штабс-ротмистр Стржеменский был ко-

мандирован в 10-дневную корпусную полевую поездку (приказ по полку 

№ 135), откуда отбыл в г. Тифлис, где считался в командировке со дня 

                                                           
32 Ibidem, K.33zw., 37zw. 

33 Ibidem, K.37zw. 

34 Ibidem, K.33zw. 

35 Ibidem, K.37. 
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окончания корпусной полевой поездки. Из командировки он вернулся  

в полк 17 июня 1914 г.36  

Тем временем над Европой сгущались тучи. После убийства в Сарае-

ве наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-

Фердинанда страны Антанты и Центральных держав стали готовиться  

к неизбежной войне. И вот, наконец, 19 июля 1914 г., в день объявления 

Германией войны России штабс-ротмистр С.Б. Стржеменский в составе 

своего полка выступил на театр военных действий на германский 

фронт37. 

В первых числах августа Кавказская кавалерийская дивизия прибы-

ла в район Варшавы. В еѐ задачу, среди прочего, входило охранение сто-

лицы Царства Польского от германцев. В августе-октябре 1914 г. Твер-

ские драгуны действовали в районе Ловича, Сохачева, Скерневиц  

и Лодзи, имея задачу прикрывать польскую столицу, приняв участие  

в Варшавско-Ивангородской операции. Ближе к еѐ концу, при переходе 

русских армий в контрнаступление, отличился штабс-ротмистр С.Б. Стр-

жеменский. При атаке г. Коло отрядом генерал-лейтенанта Н.Р. Шар-

пантье 20 октября 1914 г. Стржеменский под сильным ружейным огнѐм 

неприятеля снял пироксилиновые шашки с моста через р. Варту, подго-

товленного к взрыву. Описание этого дела оставил в своих воспоминани-

ях офицер 17-го драгунского Нижегородского Е.В. полка, входившего в ту 

же бригаду (1-ю) Кавказской кавалерийской дивизии, что и полк Стрже-

менского: Я посадил эскадрон и, завернув правым плечом, продолжал 

движение вдоль шоссе на Коло. В это время ко мне подошѐл переправив-

шийся через Варту 1-й эскадрон Тверского полка под командой рот-

мистра Мхеидзе. Так как с ним был взвод конно-сапѐрной команды  

с корнетом Стржеменским38, то он направился к мосту через рукав 

Варты, окаймлявший город с запада., приготовленному, по словам 

местных жителей, к взрыву, чтобы снять пироксилиновые шашки. 

Пропустив Тверской эскадрон, я продолжал наступление по обеим сто-

ронам шоссе, но подходя к рукаву Варты, мы были неожиданно встре-

чены ружейным и пулемѐтным огнѐм. Пришлось остановиться  

и, укрывшись за зданиями, спешить эскадрон. Попытки снятия пирок-

силиновых шашек не удавались, так как неприятель обстреливал под-

ступы к мосту. Между тем наши два эскадрона действовали совершен-

но одни: ни о бригаде, ни о пехоте ничего не было слышно. Пришлось 

                                                           
36 Ibidem. 

37 Ibidem. 

38 П.В. Ден ошибся – к тому времени С.Б. Стржеменский уже был в чине штабс-

ротмистра – Прим. автора.  
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ждать сумерек, чтобы под покровом темноты ворваться в город39. То-

гда же конно-сапѐрной команде 16-го драгунского Тверского полка под 

началом штабс-ротмистра С.Б. Стржеменского удалось снять пироксили-

новые шашки с моста, предотвратив тем самым его уничтожение немца-

ми. За это Стржеменский был представлен к награждению орденом  

Св. Георгия 4 ст. Представление было направлено из штаба Кавказской 

кавалерийской дивизии в штаб 2-й армии 7 мая 1915 г. за № 1507. К со-

жалению, представление это было отклонено Георгиевской думой40. Ско-

рее всего, это произошло по той причине, что Стржеменскому удалось 

снять пироксилиновые шашки уже ночью, под покровом темноты, когда 

опасность для жизни была значительно меньше, чем днѐм под действи-

тельным ружейным и пулемѐтным огнѐм противника. 

После занятия г. Коло 21 октября полки Кавказской кавалерийской 

дивизии двинулись в направлении на г. Турек 24 октября части дивизии 

после решительного боя заняли сам город, а немцы отошли в направле-

нии г. Конин. Дивизия двигалась без отдыха, не останавливаясь в заня-

тых с боями городах больше двух суток, а отдыхом считала то время,  

когда еѐ части были в сторожевом охранении. Как вспоминал позднее 

офицер 1-го Хоперского Ея И. Выс. Великой Княгини Анастасии Михай-

ловны полка Кубанского казачьего войска (входил в состав 2-й бригады 

Кавказской кавалерийской дивизии) П.М. Маслов, одно время около Ра-

дома появилась дивизия немецкой кавалерии. Начальник Кавказской 

кавалерийской дивизии41 решил ее атаковать, построил боевой порядок 

и на рысях повел на противника. Немцы атаки не приняли, момен-

тально исчезли и больше не появлялись42.  

В первых числах ноября 1914 г. штаб Кавказской кавалерийской ди-

визии получил распоряжение спешным образом отходить в район городов 

Лодзи и Ловича. После боѐв с немцами в означенном районе дивизия 

был отведена в район Варшавы, где несла службу в окопах, а затем до 26 

декабря 1914 г. находилась на отдыхе. 17 декабря 1914 г. С.Б. Стржемен-

ский был назначен начальником дивизионной конно-сапѐрной команды, 

состоявшей при штабе Кавказской кавалерийской дивизии. За период 

осенних боѐв в Польше будущий генерал получил свои первые боевые 

награды: приказом по войскам 2-й армии Северо-Западного фронта от 27 

ноября 1914 г. за № 181 за отличия, оказанные в боях против Германии, 

                                                           
39 Нижегородцы в Великую войну 1914–1917 годов по воспоминаниям участников, 

cоставил П.В. Ден, [в:] Нижегородские драгуны на фронтах Великой Войны 1914–1918. 

Воспоминания, cост. Марыняк А.В., Москва 2014, c. 73.  

40 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.36. 

41 Начальником Кавказской кавалерийской дивизии с 22 декабря 1910 г. по 29 декабря 

1915 г. был генерал-лейтенант Н.Р. Шарпантье. – Прим. автора. 

42 Хоперцы в двух войнах. Записки полковника-Хоперца П.М. Маслова, [в:] Дневники 

казачьих офицеров, cост. П.Н. Стрелянов (Калабухов), Москва 2004, c. 184. 
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он был награждѐн орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (награда 

Высочайше утверждена 26 мая 1915 г.); приказом по войскам 9-й армии 

от 18 декабря 1914 г. за № 74 за отличия в делах против германцев Стр-

жеменский был награждѐн орденом Св. Анны 4 ст. с надписью «За храб-

рость» (награда Высочайше утверждена 15 апреля 1915 г.)43. 

Тем временем, на Кавказе назревали грозные события. Оттоманская 

империя, провоцируемая Германией, в октябре 1914 г. начала боевые 

действия против России, в результате чего Петербург был вынужден объ-

явить войну Константинополю.  

В начале декабря 1914 г. турецкая армия, сосредоточив свои силы, 

решила занять Закавказье и повела наступление на Сарыкамыш, Карс  

и Александрополь. Кавказская кавалерийская дивизия, как постоянно 

находившаяся на Кавказе, знакомая с местностью и населением, 26 де-

кабря была погружена в эшелоны и в спешном порядке отправлена  

в Закавказье. Около г. Елисаветполь дивизия выгрузилась из вагонов  

и несколько дней стояла в городе, потом походным порядком перешла  

в Ахалкалу, а позже в армянские села к г. Александрополю, где и оста-

валась до поздней весны 1915 г44.  

Во время пребывания в российской Армении драгуны всех полков  

дивизии, в истинном духе кавказского куначества, совместно весело ко-

ротали время во время вынужденного бездействия. Офицер-Нижегородец 

П.В. Ден вспоминал: 26 марта я поехал в Мокюз навестить 2-й дивизи-

он [Нижегородского полка – М.Ч.]. Селение Мокюз – маленькая деревуш-

ка, […] но и там изобретательность и усердие драгун превратили  

убогие армянские землянки в помещения вполне годные для жилья.  

Пообедав в радушном обществе офицеров 2-го дивизиона, я к вечеру вер-

нулся домой, а на следующий день был на устроенном в 3-м эскадроне 

ротмистром Жихор обеде. Присутствовали: штаба дивизии капитан 

Корганов45, Тверец поручик Стржеменский46 [выделено нами – М.Ч.]  

и несколько офицеров 2-го дивизиона, приехавших из Мокюза. Не обо-

шлось, конечно, без трубачей и песенников47. 

Наконец, в последних днях апреля 1915 г. штабс-ротмистр С.Б. Стр-

жеменский вместе с Кавказской кавалерийской дивизией выступил по 

направлению к границе Персии – вначале походным порядком до Алек-

сандрополя, а затем по железной дороге до Джульфы. Так начался кон-

ный рейд отряда генерал-лейтенанта Шарпантье. Операция была пред-

                                                           
43 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.37. 

44 Хоперцы в двух войнах…, c. 185. 

45 Речь идѐт об исполняющем должность начальника штаба Кавказской кавалерийской 

дивизии полковнике Г.Г. Корганове – Прим. автора. 

46 П.В. Ден ошибся – к тому времени С.Б. Стржеменский уже был в чине штабс-

ротмистра – Прим. автора. 

47 Нижегородцы в Великую…, c. 111. 
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принята по инициативе командующего Кавказской армией генерала от 

инфантерии Н. Н. Юденича, для облегчения положения Азербайджан-

ского отряда, который вел борьбу с турецкими войсками и племенами 

курдов. Юденич справедливо полагал, что появление внушительной мас-

сы регулярной конницы среди воинственных курдских племен, еѐ строй-

ное и бесконечное движение – произведут сильное впечатление на полу-

дикарей, заставив их надолго отказаться от враждебных действий против 

России, а также помогут быстрее очистить район озера Урмия от турок. 

Отряд Шарпантье должен пройти вокруг озера от Тавриза до Урмии, 

произвести впечатление на жителей, а в случае сопротивления наносить 

необходимые удары. Азербайджанскому отряду генерала Ф. Г. Чернозу-

бова ставилась задача разгромить силы Халил-бея и изгнать турок с пер-

сидской территории. По завершении операции пехотные части Азербай-

джанского отряда и конная группа должны были присоединиться к 4-му 

Кавказскому армейскому корпусу, готовившемуся наступать на Ман-

цикерт. Для выполнения конного рейда были назначены Кавказская 

кавалерийская дивизия генерал-лейтенанта Шарпантье, получавшего 

общее командование отрядом, и 3-я Забайкальская казачья бригада ге-

нерал-майора К.Н. Стояновского, перевезенная по железной дороге из 

Карса в Джульфу, а затем пришедшая в Тавриз. 6 мая конный отряд 

Шарпантье в составе 36 эскадронов и сотен, 12 горных, 10 конных ору-

дий, 8 пулеметов, сосредоточилась в Тавризе. Там части простояли до 10 

мая, занимаясь организацией верблюжьего транспорта для подвоза па-

тронов, поскольку почти весь колесный обоз остался в тылу48. 

Кавказская кавалерийская дивизия выступила 10 мая. Двигаясь на 

юг, вдоль берега озера Урмия, кавказские драгуны 13 мая собрался  

у г. Миандоаб. Тот день был полностью затрачен на переправу через реку 

Джагату, которая в мае разливалась в ширину до полуверсты и не имела 

бродов. Тут особо отличилась дивизионная конно-сапѐрная команда под 

началом штабс-ротмистра С.Б. Стржеменского. Если конница отряда 

сумела переправиться вплавь, то для орудий, пулемѐтов, патронных дву-

колок и зарядных ящиков конно-сапѐры соорудили паромы из поплавков 

Полянского49. 

Переправившись, весь отряд сосредоточился у Миандоаба, 14 мая 

двинулся на столицу персидского Курдистана – Соуч-Булаг. В районе 

селения Амирабад русские кавалеристы встретили из 10 рот турецкой 

пехоты и несколько сотен курдов, которых конница Шарпантье легко 

опрокинула и преследовала до темноты. На следующий день после не-

большой перестрелки был занят сам Соуч-Булаг, который покинули 

почти все жители. 16 мая отряд оставался в районе Соуч-Булага, а 17 

                                                           
48 Масловский Е.В. Мировая война на Кавказском фронте, Париж 1933, c. 159–163.  

49 Ibidem, c. 164. 
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мая занял с. Нагодэ, на следующий день подошѐл к Ушнуэ, где турец-

кий жандармский батальон и курды оказали более сильное сопротив-

ление, но были разбиты и бежали в направлении Мосула. 20 мая дра-

гуны и казаки повернули на север, за два перехода по горным тропам 

достигли озера Урмия, возле которого простояли в течение недели. На 

этом задача отряда была выполнена. Войска Халил-бея спешно отсту-

пили на турецкую территорию, преследуемые русской пехотой. Как 

вспоминал впоследствии начальник штаба Кавказской кавалерийской 

дивизии полковник Г.Г. Корганов, конный отряд восстановил пре-

стиж русского оружия в Северной Персии. Движение нашего отряда 

произвело огромное впечатление на местных жителей. Курды, после 

ряда понесѐнных ими неудач, затихли. Наконец, конный отряд выяс-

нил полное отсутствие регулярных сил турок на персидской терри-

тории, на путях от Мосула50. 

После выполнения поставленной задачи Н.Н. Юденич приказал пе-

ребросить конный отряд Шарпантье в состав 4-го Кавказского корпуса  

в район Вана, куда прибыл 5(6) июня 1915 г. Оттуда он 10 числа высту-

пил вдоль восточного и северного берега озера Ван и 13-го прибыла  

в г. Адильджеваз. На пути от Дильмана не было ни одного столкновения 

с курдами51.  

После окончания 800-вѐрстного рейда С.Б. Стржеменский вместе  

с Кавказской кавалерийской дивизией участвовал в Алашкертской опе-

рации 4-го Кавказского корпуса против наступления 3-й турецкой армии 

до конца июля 1915 г., после чего последовало относительное затишье.  

В конце октября 1915 г. Кавказская кавалерийская дивизия прибыла  

с Кавказа в г. Балта Подольской губернии. Здесь 10 ноября смотр частям 

дивизии осуществил сам государь Император с Наследником. После 

смотра на железнодорожной станции Балта офицеры полков дивизии 

снялись в общей группе с Николаем II и шефом Тверских драгун Алексе-

ем Николаевичем.  

До 18 ноября вся дивизия находилась в окрестностях Балты, пока не 

получила спешное приказание оставить свое место стоянки и двигаться  

к границе с Австрией. 11 декабря еѐ части перешли границу и двинулись 

вглубь Австрии, но потом получили распоряжение возвратиться на свою 

прежнюю стоянку к Проскурову. 24 декабря дивизия получила новое 

распоряжение немедленно грузиться в вагоны, а 25 декабря к вечеру уже 

следовала на Кавказ52.  

За отличия против турок в кампании 1915 г. штабс-ротмистр С.Б. 

Стржеменский был награждѐн: приказом по Кавказской армии от 18 

                                                           
50 Ibidem, c. 165. 

51 Ibidem; Нижегородцы в Великую…, c. 135. 

52 Хоперцы в двух войнах…, c. 189–190. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
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ноября 1915 г. за № 170 – орденом Св. Станислава 3 ст. с мечами и бан-

том; приказом главнокомандующего Кавказской армией от 4 декабря 

1915 г. за № 808 – орденом Св. Анны 2 ст. с мечами (награда Высочайше 

утверждена 25 декабря 1916 г.)53. 

Весь 1916 г. прошѐл для С.Б. Стржеменского в Месопотамии. Кав-

казская кавалерийская дивизия вошла в состав Экспедиционного кор-

пуса в Персии под началом генерал-лейтенанта Н.Н. Баратова. В его 

задачи входило обеспечение контроля над Персией и противодействие 

про-германским силам, а также помощь британским войскам. 25 января 

1916 г. приказом по Экспедиционному корпусу штабс-ротмистр Стрже-

менский был назначен начальником связи корпуса, каковую должность 

исправлял до 1 апреля того же года, продолжая параллельно исполнять 

должность начальника конно-сапѐрной команды Кавказской кавале-

рийской дивизии54.  

В феврале-марте 1916 г. будущий генерал бригады Войска Польского 

участвовал в Керманшахской операции, а затем в апреле-мае 1916 г. –  

в Керинд-Касреширинской операции. Последняя была организована по 

просьбе британского правительства с целью оказания помощи британ-

скому отряду генерала Чарльза Таунсенда, окруженному турками в Кут-

эль-Амаре. В это время штабс-ротмистр С.Б. Стржеменский приказом 

главнокомандующего армиями Западного фронта от 29 февраля 1916  

г. за № 3841 был награждѐн орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами  

и бантом. 20 апреля 1916 г. он прибыл в полк из дивизионной конно-

сапѐрной команды. 

 4 мая 1916 г. Высочайшим приказом Стржеменский был произведен 

в ротмистры со старшинством с 20 апреля того же года, а на следующий 

день принял командование «родным» 6-м эскадроном 16-го драгунского 

Тверского полка. В означенной должности он был утверждѐн через 10 

дней, т.е. 15 мая55. В июне-июле 1916 г. в составе Тверских драгун он 

участвовал в Ханекино-Хамаданской операции, в ходе которой ему при-

шлось вести тяжѐлые бои с превосходящими силами 6-й турецкой армии, 

направившей всю свою мощь против русских после капитуляции Таун-

сенда в Кут-эль-Амаре. В результате Н.Н. Баратов был вынужден отойти 

на исходные позиции в район Казвина, но ему удалось сохранить кон-

троль над районом Тегеран – Кум – Исфахан. 

В сентябре 1916 г. ротмистру Стржеменскому вновь выпал случай  

отличиться. 18 сентября он во главе вверенного ему 6-го эскадрона Твер-

ских драгун входил в состав сторожевого отряда в Персии, преграждав-

шего туркам путь из Хамадана в Казвин. За занятие некоторых опорных 

                                                           
53 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.37. 

54 Ibidem. 

55 Ibidem. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD
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пунктов под сильным артиллерийским и ружейным огнѐм он был пред-

ставлен начальником сторожевого отряда, командиром 4-го Кавказского 

пограничного пехотного полка полковником В.К. Крамаренко к произ-

водству в чин подполковника. Представление было послано командиру  

1-го Кавказского кавалерийского корпуса56 Н.Н. Баратову 3 декабря 1916 

г. за № 4805. Штабом Кавказского военного округа представление 

направлено в Главный Штаб за № 5136. К сожалению, представление это 

уважено не было, и производство ротмистра Стржеменского в подполков-

ники не состоялось. Кроме того, в учѐтной карточке полковника Стефана 

Стржеменского от 1922 г. имеются сведения, что он получил Высочайшее 

благоволение, но когда и за что именно – не указано57.  

Пребывание на Кавказском и Персидском фронтах позволило Стр-

жеменскому получить базовые знания турецкого языка. Как он сам ука-

зал в учѐтной карточке от 30 ноября 1945г г.: Имею представление о ту-

рецком языке58. 

В начале февраля 1917 г. Кавказская кавалерийская дивизия из 

Персии была переброшена в Россию, в Елисаветпольскую губернию, где 

она простояла до второй половины июля месяца. Затем, по железной до-

роге она была переброшена в Минскую губернию. После февральской 

революции 1917 г. издания печально известного приказа № 1 Петроград-

ского совета солдатских и рабочих депутатов дисциплина в рядах старой 

Русской Императорской армии стала стремительно падать, а после при-

хода к власти большевиков в октябре месяце некогда славные драгунские 

полки Кавказской кавалерийской дивизии окончательно превратились  

в разнузданную банду. На волне политики самоопределения народов, 

объявленной Временным правительством, в рядах Русской армии стали 

формироваться польские национальные части всех родов оружия. Разу-

меется, кавалерия не была исключением. В дополнение к 1-му Польско-

му уланскому полку (ведшему свою историю с 1915 г.) I Польского корпу-

са генерал-лейтенанта И.Р. Довбор-Мусницкого, было решено сформиро-

вать ещѐ два полка. В телеграмме командиру I Польского корпуса от  

8 (10?) ноября 1917 г. за № 17925 от временно исполняющего должность 

дежурного генерала при штабе Верховного Главнокомандующего пол-

ковника В.И. Моторного было сообщено, что начальник штаба Верховно-

го Главнокомандующего позволил формирование 2-го и 3-го Польских 

уланских полков. Означенные полки должны были формироваться на 

основании штата за № 50 книги 2-й Свода штатов военно-сухопутного 

ведомства издания 1910 г. с конно-пулемѐтной командой из 4 пулемѐтов 

                                                           
56 Так с 26 июня 1916 г. назывался Кавказский кавалерийский корпус. В свою очередь, 

23 апреля 1916 г. так был назван Экспедиционный корпус в Персии генерала Н.Н. Барато-

ва. – Прим. автора. 

57 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.36, 13. 

58 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945. 
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(согласно приказа начальника штаба Верховного Главнокомандующего 

1916 г. за № 263), а также с командой связи. На формирование 2-го улан-

ского полка предполагалось направлять военных поляков из Гвардейско-

го кавалерийского корпуса, а на формирование 3-го полка – военных 

поляков гвардейских и армейских частей. Выделяемые солдаты должны 

были перевозиться к месту формирования с амуницией и лошадьми.  

В формировании 3-го уланского полка принял самое активное участие  

и ротмистр С.Б. Стржеменский. 23 ноября 1917 г. командир I Польского 

корпуса генерал-лейтенант И.Р. Довбор-Мусницкий направил ротмистру 

С.Б. Стржеменскому следующее предписание: Предписываю Вам с полу-

чением сего отправиться в качестве уполномоченного мною делегата  

в Кавказскую кавалерийскую дивизию для выделения и отправления 

офицеров и солдат[-]поляков[,] желающих перевестись в формирую-

щий[ся] 3 польский уланский полк59. Приказом по Кавказской кавале-

рийской дивизии от 8 декабря 1917 г. за № 135 ротмистру Стржеменско-

му было поручено сформировать особый польский эскадрон при дивизии 

из числа драгун-поляков, желающих служить в польских национальных 

частях, в удостоверение чего в тот же день ему было выдано удостовере-

ние за подписью начальника штаба Кавказской кавалерийской дивизии 

полковника Н.В. Карпинского60. Однако выделение поляков из рядов 

дивизии шло не так гладко, как планировалось. Стржеменский и прочие 

офицеры-поляки сталкивались с противодействием полковых и прочих 

комитетов. Штабс-ротмистр С.Э. Лявданский из 17-го драгунского Ниже-

городского полка (впоследствии сотрудник Военно-исторического бюро 

Войска Польского и создатель знаменитых «папок Лявданского») вспо-

минал: Из Кавказской кавалерийской дивизии только Тверской полк 

(16-й драгунский) позволил выделение солдат с лошадьми и оружием. 17-

й Нижегородский и 18-й Северский позволили выделиться солдатам  

с оружием, но без лошадей. Я готовился к переходу в формируемый 

ротмистром Стржеменским полк61 вместе с пор. [Конрадом] Лозин-

ским, который отлично вѐл работу с драгунами в этом направлении62. 

Тем не менее, ротмистру Стржеменскому удалось сформировать поль-

ский эскадрон, и добраться с ним в район Красного Берега под Бобруй-

ском, где формировался 3-й Польский уланский полк. Польский эскадрон 

Стржеменского был включѐн в состав последнего в качестве 6-го эскадро-

на. Следует отметить, что то ли по случайности, то ли по договорѐнности 

                                                           
59 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.34. 

60 Ibidem, K.35. 

61 С.Э. Лявданский ошибся – С.Б. Стржеменский формировал в то время, как известно, 

не полк, а эскадрон. – Прим. автора. 

62 Relacja podpułkownika Stanisława Laudańskiego o formowaniu I Korpusu Polskiego  

w Rosji, opr. Z.G. Kowalski, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej 2001, nr 24, http://caw.wp.-

mil.pl/plik/file/biuletyn/b24/b24_12.pdf [Режим доступа: 26.09.2016]. 
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самого Стржеменского с командиром 3-го Польского уланского полка 

полковником С.М. Лэмпицким, он возглавил эскадрон с тем же номером, 

которым он командовал в 16-м драгунском Тверском полку…63. 

Тем временем, в конце января 1918 г. отношения между I Польским 

корпусом и большевизированными частями Западного фронта оконча-

тельно испортились – начались боевые действия, носившие характер 

стычек, наскоков и боѐв отдельных эскадронов. Одним из наиболее круп-

ных дел 3-го Польского уланского полка стал бой под Жлобином 6 фев-

раля 1918 г. Батальон 2-го стрелкового полка силой в 300 штыков  

и 6 пулемѐтов, поддержанный дивизионом 3-го уланского полка, получил 

задание отбить город у большевиков. Пехота ударила с фронта на желез-

нодорожную станцию, а ротмистр Стржеменский ударил на город  

с фланга и, заняв его, атаковал станцию. К сожалению, противник, обла-

дая шестикратным численным превосходством, сумел выбить поляков из 

Жлобина. 

 12 февраля 1918 г. полковник Сигизмунд Лэмпицкий, прежний ко-

мандир 3-го Польского уланского полка, был назначен командиром 

уланской бригады, состоявшей из 1-го и 3-го полков, а ротмистр Стрже-

менский был назначен новым командиром полка64. Во время наступа-

тельных действий войск I Польского корпуса 3-й уланский полк прини-

мал участие в боях под Тощицей и Тоболовым. При достижении частями 

корпуса линии р. Днепр вверенный ротмистру Стржеменскому полк за-

нял участок Могилѐв – Рогачѐв. Здесь он охранял восточную границу 

местности, занятой корпусом Довбор-Мусницкого, от непрерывных попы-

ток большевиков занять переправы через Днепр. Не смотря на то, что 

первым командиром 3-го Польского уланского полка был полковник Си-

гизмунд Лэмпицкий, вся тяжесть организационной работы легла на пле-

чи ротмистра Стефана Стржеменского. За отличия на данном поприще,  

а также за бои с большевиками, 20 августа 1921 г. он был представлен 

своим прежним командиром генерал-подпоручиком Лэмпицким  

к награждению орденом «Виртути Милитари»: Ротмистр Стефан 

Стржеменский принял командование 3-го уланского полка в январе 

1918 г. на первой стадии организации такового, со множеством недо-

статков с точки зрения организационной, хозяйственной, идейной  

и чисто военной, т.е. с недостатком фактической дисциплины и спай-

ки полка как боевой части. 

Личным примером, замечательной энергией и преданностью делу, 

благодаря организационным и воспитательным способностям рот-

мистр Стржеменский устранил вышеупомянутые недостатки и довѐл 

                                                           
63 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.8zw.; Zarys Historji Wojennej 

3-go Pułku Ułanów, opr. rotmistrz B. Dobrzyński, Warszawa 1929, s. 6. 

64 Ibidem, s. 8–9. 
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полк до великолепного состояния с точки зрения боевой, хозяйственной, 

до высокого уровня национального сознания и чувства чести польского 

солдата, в каковом состоянии полк и оставался вплоть до ликвидации 

первого корпуса. 

Во время генерального наступления большевиков, в то время, когда 

пехота наша, вследствие больших потерь, вынуждена была отойти за 

линию обороны с целью реорганизации, ротмистр Стржеменский по-

лучил приказ задержать наступление большевиков и прикрыть 

оставшиеся части корпуса. На протяжении месяца полк, разбросан-

ный на расстоянии 60 вѐрст од Дворца до Паричей, занимая ряд 

участков и оборонительных пунктов, отражал кровавые атаки 

большевиков, причѐм ком[андовани]е полка находилось всѐ время в пер-

вой линии в селе Береза65. Кроме того, 22 августа 1921 г. Лэмпицкий 

дал Стржеменскому такую характеристику: Выдающийся кавале-

рийский офицер, редких способностей как организатор, чрезвычайно 

смелый и отважный, заслуживает награждения орденом ВМ III кл. 

Однако действия Стржеменского, описанные выше, были квалифици-

рованы квалификационной комиссией для восточных подразделений 

под временным руководством генерал-подпоручика Стефана Сушин-

ского как достойные награждения орденом «Виртути Милитари» IV 

кл. Награды этой он не получил66. Тем не менее, его заслуги не оста-

лись не отмечены. Приказом по I Польскому корпусу за № 278 §1, на 

основании рапорта начальника Уланской дивизии Сигизмунда Лэм-

пицкого за № 1714 от 23 июня 1918 г., Стржеменский был награждѐн 

Амарантовой ленточкой. Текст приказа И.Р. Довбор-Мусницкого зву-

чал следующим образом: командира 3 уланского полка ротмистра 

Стржеменского за действительное участие в сражениях с большеви-

ками под Жлобином и руководство кавалерийским делом при повтор-

ном занятии г. Рогачѐва награждаю почѐтным отличием – I амаран-

товой ленточкой. 19 апреля 1922 г. вместо означенной амарантовой 

ленточки было предложено наградить Стржеменского Крестом 

Храбрых в первый раз, что и было сделано. Кроме того, его действия 

были отмечены похвалой в приказе по корпусу67.  

Тем временем, после заключения Брестского мира, I Польский корпус 

оказался в очень тяжѐлом положении. После длительных переговоров  

с Регентским советом в Варшаве и германским командованием, И.Р. 

Довбор-Мусницким было принято решение о демобилизации корпуса. 

Последний приказ по 3-му уланскому полку был издан 3 июля 1918  

г. После расформирования полка часть его офицеров, в т.ч. его командир 
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66 Ibidem, K.54, 56. 

67 Ibidem, K.6-6zw., 8zw. 
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ротмистр Стржеменский, вернулась в оккупированную немцами Варша-

ву, где продолжала тайно поддерживать между собой связь с целью  

возрождения полка в подходящий момент68. 

Такой момент настал поздней осенью 1918 г., когда поражение Цен-

тральных держав в Мировой войне стало очевидным. 13 октября Регент-

ский совет опубликовал декрет о формировании стрелковой дивизии, 

артиллерийского и уланского полков. Формировать последний было по-

ручено ротмистру Стржеменскому. В его квартире на улице Маршалков-

ской в Варшаве закипела работа. 4 ноября 1918 г. Регентский совет, на 

основании приказов I Польского корпуса, присвоил Стефану Стржемен-

скому чин полковника69. В тот же день на основании знаменитого прика-

за № 7 начальника Генерального Штаба Войска Польского Тадеуша Ро-

звадовского была создана конная дивизия, 3-й уланский полк которой 

возглавил Стржеменский. 

Тем временем, после отречения Вильгельма II и приезда в Варшаву 

коменданта Юзефа Пилсудского началось разоружение германских ок-

купационных войск поляками. 11 ноября под руководством офицеров 

прежнего 3-го уланского полка I Польского корпуса майора Киприана 

Быстрама и ротмистра Витослава Порчинского был занят Королевский 

замок, а немцы на ул. Тѐплой разоружены. 20 ноября 1918 г. для форми-

рования 3-го уланского полка майору Станиславу Лявданскому были 

переданы бывшие казармы Лейб-Гвардии Гродненского гусарского полка 

в Лазенках70.  

Формирование 3-го уланского полка продолжалось весьма интенсив-

но в Варшаве в ноябре-декабря 1918 г. при громадном содействии мест-

ного общества, что впоследствии принесло полку неофициальное назва-

ние «Дети Варшавы». В январе 1919 г. 1-й и 3-й эскадроны, а также взвод 

тяжѐлых пулемѐтов полка смогли отправиться на фронт под Львовом, где 

для поляков сложилось трудное положение. В марте на Полесье выехали 

3-й и 5-й эскадроны. В апреле в районе Пинска собрался уже весь полк 

целиком, где шли ожесточѐнные бои с войсками Советской России. Не-

сколько ранее, декретом Главнокомандующего Юзефа Пилсудского от  

1 марта 1919 г. за № 868 Стефан Стржеменский, наряду с прочими офи-

церами 3-го уланского полка, был официально принят в Войско Польское 

с чином полковника. Чин этот был временный, впредь до решения Про-

верочной комиссии. Она же должна была установить старшинство71.  

                                                           
68 Zarys Historji Wojennej…, s. 10.  

69 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.2zw., 13zw., 20zw. В I Поль-

ском корпусе Стржеменскому было признано право производства в чин полковника со 

старшинством с 20 октября 1917 г. – Прим. автора. 

70 Zarys Historji Wojennej…, s. 11. 

71 Dekret Naczelnego Wodza L.868 z dn. 1 marca 1919 r., Dziennik Rozkazów Wojskowych 

nr 27 z 11 marca 1919 r., s. 680. 



Михаил Чапала 

 

226 

 

До июня 1919 г. 3-й уланский полк нѐс монотонную, но в то же вре-

мя, изматывающую службу среди болот и трясин. При этом она сопро-

вождалась постоянными рейдами и стычками с неприятелем. «Дети 

Варшавы» принимали участие в боях за Лунинец и Минск, а 10 августа 

заняли Слуцк. В означенный период полковник Стржеменский, при-

нимавший самое активное участие в означенных делах, занимал  после-

довательно должности: 23 апреля 1919 г. – временно командующий По-

лесским фронтом; 12 мая 1919 г. – командир Пинской группы; 31 июля 

1919 г. – командир Слуцкой группы (отдельная группа, действовавшая 

в тылу неприятеля)72. Сведения о действиях Стефана Стржеменского  

с апреля по август 1919 г. можно почерпнуть из текста представления  

к ордену «Виртути Милитари» IV кл. от 1 мая 1920 г., подготовленному 

командиром II конной бригады полковником Здзиславом Костецким: 

Полковник Стржеменский, ком-р 3-го уланского полка прибыл на 

Подлясский фронт 10.IV.19 и вскоре принял Пинскую группу, которой 

прекрасно командовал, демонстрируя отличное понимание ситуации 

и личное мужество. Задание самостоятельное и удалѐнное от [основ-

ных сил:] полковник Стржеменский во второй половине июня, когда, 

прежде всего после взятия Логишина[,] с целью удержания столь важ-

ной позиции[,] ведѐт целым 3-м уланским полком и 2 рот.[ами] 34 

пех.[отного]п.[олка] наступление против значительно сильнейших 

отрядов красногвардейцев ш большевицких партизан[,] состоящих из 

целых 66 и 64 полка больш.[евицкой] пех.[оты] и около 1200 партизан. 

Затем, вследствие прекрасно обдуманного плана, отбрасывает боль-

шевицкие отряды до села Мокрая Дуброва – занимает сѐла Валищи, 

Ковнятин – захватывает пленных[,] военную добычу (2 бомбомѐта,  

2 пул.[емѐта], значительное число винтовок и боеприпасов). 2 июля, 

когда 34 пех.[отный]п.[олк] и артиллерия форсировали реку Вислицу[,] 

не смотря на храбрость солдата и усилия артиллерии, истекая кро-

вью, взять переправу они были не в состоянии. Полк. Стржеменский 

лихим обходом[,] взяв штурмом занятые вооружѐнными партизанами 

сѐла Речки, Рудня, Липники и Плоскинь, заходит в тыл к большеви-

кам и вынуждает их к бегству, в великом беспорядке, так что пере-

права на р. Вислица остаѐтся свободной для перехода пехотных  

частей. Не прекращая преследования врага и перерезая ему дорогу  

к отступлению, деморализует его до такой степени, что из бумаг[,] 

найденных в брошенной в суматохе канцелярии большевицкого Штаба 

в городке Доброславец73[,] следует, что большевицкое войско считает 

себя окружѐнным со всех сторон значительными силами польской 
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конницы, [и] отступает по всей линии. При этом благодаря личному 

руководству всем делом и приказам о взрыве железнодорожных мо-

стов около ст. Люсино, Мальковичи и Ганцевичи – мешает большеви-

кам концентрироваться и подвозить провиант, – так что уже  

9 июля 3-й ул.[анский] п.[олк] обходит Лунинец с тыла, откуда боль-

шевики вынуждены убегать к селу Броднице, где завязывается жаркая 

10-часовая битва, в которой полк. Стржеменский не только руково-

дит, но и лично участие принимает. Сражение выиграно, у врага 

огромные потери, множество пленных (среди них командир батальо-

на)[,] занятие Бродницы, Лахвы, Кожан-Городка ц 15 верстах от Лу-

нинца – вот результат храброго командования в этой операции. 

Храбрости и умелому ком[андовани]ю и военному опыту также обя-

зана вся группа Ген. Мокржецкого взятием Слуцка плк. Стржемен-

ским во главе 3-го ул.[анского] п.[олка], [а также] целой серией побед.  

 10 августа плк. Стржеменский приказывает занять Слуцк. Ком-

бинированной атакой (неслыханно лихой) пехоты (35 пех.[отный] 

п.[олк]) и конницы (1 и 3 эскадроны 3 ул.[анского] п.[олка]) был форсиро-

ван мост около села Клепчаны. 2 же эскадрон в конном строю пускает 

плк. Стржеменский в город с западной стороны. Этими решительны-

ми действиями он вносит суматоху и полную дезорганизацию у врага[,] 

освобождает большое количество польского населения от приготовлен-

ной уже большевиками отправки в неволю. Значительное число боль-

шевиков, ценные документы, пулемѐты, боеприпасы также попадают  

в руки победоносного ком-ра 3-го уланского полка, полковника Стрже-

менского. Не смотря на поддержку представления генерал-подпоручиком 

Адамом Мокржецким (5 июня 1920 г.), генералом брони Станиславом 

Шептицким (14 мая 1920 г.) генералом-подпоручиком Станиславом Гал-

лером (12 июля 1920 г.), Стефан Стржеменский Золотой Крест «Виртути 

Милитари» так и не получил74. Впоследствии, в 1921 г., на основании 

декрета Главнокомандующего Юзефа Пилсудского L.2868, он всѐ же по-

лучил этот высокий орден, но V кл. за № 502175.  

За отличные действия в боях за Слуцк полковник Стржеменский по-

лучил благодарность командующего Полесского фронта, а также генера-

ла брони Станислава Шептицкого, выраженную в §1 приказа за № 45 

Командования Литовско-Белорусского фронта от 20 сентября 1919  

г.: В последних наступательных боях, успехом которых стало продви-

жение нашего фронта до Березины, особое отличие заслужил Ком-р 3-го 

уланского полка полковник Стржеменский, которой со вверенной ему 

сводной группой, имея задание глубоким кавалерийским рейдом во-

                                                           
74 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.3zw.-4. 

75 Dekret Wodza Naczelnego L. 2868 z 1921 r., Dzięnnik Personalny nr 1 z 22 stycznia 1922 

r., s. 12. 
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рваться в тылы неприятеля, исполнил его прекрасно, заняв Слуцк, тем 

самым внеся суматоху и потрясение на южном фланге неприятельского 

фронта, в значительной мере способствуя полному разбитию и оттес-

нению неприятеля на этом участке. За это, увенчанное полным успе-

хом, лихое кавалерийское дело и плодотворное выполнение трудного 

задания выражаю плк. Стржеменскому, а также храбрым частям,  

в то время входившим в состав его группы, 3 уланскому полку, 1/35 

пех.[отного] п.[олка], 4/7 п.[олка] п.[олевой] арт.[иллерии], мою глубо-

кую признательность и благодарность76. 

12 августа 1919 г. полковник Стефан Стржеменский был назначен 

командиром участка на р. Птичь, где 3-й уланский полк и провѐл всю 

зиму77. Активные боевые действия на Литовско-Белорусском фронте для 

«Детей Варшавы» начались ранней весной 1920 г. Главнокомандующий 

Юзеф Пилсудский приказал 9-й пехотной дивизии полковника Влади-

слава Сикорского начать наступление на Мозырь и Калинковичи в рам-

ках приготовления наступления на Киев. 3 марта 1920 г. полковник 

Стефан Стржеменский возглавил левую колонну дивизии полковника 

Сикорского, а 18 числа того же месяца временно принял командование 

над II конной бригадой в отсутствие полковника Здзислава Костецкого. 

Бой под Еланью в начале апреля 1920 г. был последним, который провѐл 

полк под командой полковника Сикорского. В приказе по дивизии № 79 

от 6 мая 1920 г. он писал: Героические бои 3-го уланского полка на Пин-

щине, увенчанные отличным рейдом на Слуцк, навсегда связали сердеч-

ными узами солдатского братства этот полк с частями дивизии78. 

Узы эти недавно укрепились ещѐ больше в совместных боях за Каленко-

вичи и Мозырь, когда прекрасные рыцарские достоинства солдат этого 

полка, а также его храброго командира, полковника Стржеменского, 

засветились великолепным блеском не только в исторических боях над 

Днепром, но также и в геройской обороне Якимовской Слободы и Елани. 

Всех солдат этого полка от самого младшего рядового до командира 

окрыляет одна лишь идея, которой является верная и беспорочная 

служба своей Отчизне и беспрерывная борьба за еѐ мощь и славу79. 

15 апреля (по другим данным – 15 мая) 1920 г. полковник Стржемен-

ский сдал должность командира II конной бригады и вернулся на своѐ 

прежнее место командира 3-го уланского полка80. Приблизительно в это 

                                                           
76 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.3zw.-4, 13; Zarys Historji Wo-

jennej…, s. 22–23. 

77 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13zw. 

78 34-й и 35-й пехотные полки, плечом к плечу с которыми сражался 3-й уланский полк 

в июле-августе 1919 г., входили в состав 18-й пехотной бригады 9-й пехотной дивизии. – 

Прим. автора. 

79 Zarys Historji Wojennej…, s. 26. 

80 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13.zw.,27. 
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время начальники Стржеменского дали ему следующую характеристику: 

а) командир II конной бригады полковник З. Костецкий: Полковник 

Стефан Стржеменский является чрезвычайно заслуженным и храб-

рым командиром полка. Его рыцарский характер представляет собой 

образец солдатских достоинств. Имеет значительное влияние на своих 

офицеров и солдат. Как командир обладает особенным даром легкой 

ориентации в бою, его же диспозиции логичны и всегда удачны. Плк. 

Стржеменский является спокойно рассудительным, очень энергичным 

совершенным офицером конницы. Вследствие своих солдатских ка-

честв, военных способностей плк. Стржеменский обладает способно-

стями, позволяющими ему возглавлять более крупные части; б) вре-

менно исполняющий должность командира дивизии генерал-подпоручик 

В. Побоевский: Плк. Стржеменский производит очень приятное впе-

чатление, видно, что это опытный ком-р полка, хорошо ориентирует-

ся в ситуации и принимает соответствующие решения. Полк держит 

в хорошем порядке, имеет способность выступать авторитетом для 

подчинѐнных; командующий Литовско-Белорусским фронтом генерал 

брони С. Шептицкий: Отличный ком-р полка, полон энергии и инициа-

тивы. Подходит на должность ком-ра бригады81.  

В мае – июне 1920 г. полковник Стефан Стржеменский принимал 

участие в наступлении на Киев, и в последующем отходе 3-й армии гене-

рал-подпоручика Э. Рыдза-Шмиглого. 1 (по другим данным – 7) июля 

1920 г. он был назначен командиром III конной бригады, вошедшей  

к тому времени в составе конной дивизии генерал-подпоручика Яна Са-

вицкого. Последняя, после тяжѐлого боя 5 июля 1920 г. у с. Басов Кут, 

отходила на запад под ударами значительно превосходящей 1-й Конной 

Армии С.М. Будѐнного. 10 июля еѐ остатки достигли р. Стырь, а кадры 

бригад дивизии был отведены в район Замостья. Из их остатков была 

сформирована Сводная конная бригада полковника Константина Пли-

совского. Она подверглась расформированию в период между 20 и 27 

июля 1920 г. по мере возвращения из Замостья конных бригад после  

реорганизации.  

27 июля 1920 г. прибыла окончательно 1-я Конная дивизия полков-

ника Юлиуша Руммеля в составе III (полковника Стефана Стржеменско-

го) и VI конных бригад. Дивизия Руммеля вошла в состав Оперативной 

конной группы Я. Савицкого, в которую также вошла 2-я Конная диви-

зия полковника В. Ожеховского.  

 В ходе крупнейшего конного сражения с Конармией Будѐнного под 

Бродами и Берестечком, которое продолжалось с 29 июля по 3 августа 
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1920 г., Стефан Стржеменский был контужен в голову82. В ходе расфор-

мирования Оперативной конной группы Я. Савицкого 12-12 августа  

и создания на еѐ базе 1-й Конной дивизии полковника Юлиуша Руммеля 

III конная бригада была расформирована. О службе полковника Стрже-

менского до конца августа 1920 г. детальными сведениями мы не распо-

лагаем. 3 (по другим данным – 5 или 7) сентября 1920 г. он принял  

командование над II конной бригадой83. Во главе бригады он принял 

участие в сражении у его родных Друскеников, а затем в действиях про-

тив 3-й Красной Армии и литовских войск в направлении на Гродно  

и Лиду. После этого в октябре последовал рейд на Столбцы и Койданов  

в составе группы «Мир» полковника Стефана Домб-Бернацкого. 10 ок-

тября 1920 г. Стефан Стржеменский возглавил Северную конную группу, 

в состав которой входила, помимо его собственной, также и IV конная 

бригада. С ней он сражался в заключительных боях Польско-

Большевицкой войны, а именно в районе Минска, а именно: в набеге на 

Радошковичи, Кривичи и Долгиново. После наступление перемирия  

с Советской Россией 18 октября полковник Стржеменский 4 ноября 1920 

г. вернулся к командованию II конной бригадой84.  

За кампанию 1920 г. Стефан Стржеменский получил следующие бла-

годарности: командующих 2-й и 3-й армиями, командующего группой 

«Мир», а также Главного Командования Войска Польского85. 

3 марта 1921 г. генерал-подпоручик Роман Кавецкий, Генеральный 

инспектор конницы при Главнокомандующем, выставил командиру II 

конной бригады полковнику Стржеменскому следующую аттестацию: 

Командир 2 Кавалерийской Бригады86 полк. Стржеменский офицер  

с хорошим боевым прошлым и очень хорошими фундаментальными во-

енными знаниями, своей должности соответствует87. Не смотря на 

свои боевые заслуги, Стефан Стржеменский по-прежнему оставался ти-

тулярным полковником. Это означало, что он мог носить знаки различия 

полковника для соответствия занимаемой должности, но при этом жало-

ванье и прочее содержание получал по окладу подполковника. Чтобы 

ускорить процесс производства храброго офицера в чин полковника его 

прежний командир времѐн службы в I Польском корпусе генерал брони 

                                                           
82 Ibidem, K.1.zw.; IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 

1945 i 16 I 1948. 

83 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13.zw.,27; VM sygn. I.482.84-

8098 Aleksander Kunicki, K.3. 

84 Ibidem, K.27. 

85 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948. 

86 Так в документе, хотя термин «Конница» был заменѐн на термин «Кавалерия» прика-

зом Военного министра генерала дивизии Владислава Сикорского лишь от 29 апреля 1924 

г. – Прим. автора. 

87 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.42. 
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Юзеф Довбор-Мусницкий 21 мая 1921 г. подал представление о продви-

жении в старшинстве: В декабре 1917 г. вступил в Корпус – оказал вы-

дающиеся заслуги в деле организации полка. Неоднократно полк отли-

чался в боях с большевиками благодаря инициативе и энергии полк. 

Стржеменского. Совершенный офицер конницы. На должности ком-ра 

полка твѐрд и добросовестен, заслуживает особого поощрения88. Произ-

водство Стржеменского в чин действительного полковника Войска Поль-

ского с наивысшим на тот момент старшинством с 1 июня 1919 г. и 25-м 

номером в списке старшинства офицеров конницы, состоялось лишь год 

спустя – 3 мая 1922 г.89. 

Однако вернѐмся несколько назад. 1 сентября 1921 г. Стефан Стрже-

менский был назначен командиром VIII конной бригады, сменив на этом 

посту полковника Константина Плисовского90. Командование бригады 

располагалось в г. Белосток. В том же 1921 г. Стржеменский окончил 

курс командиров дивизий в Варшаве, а 13 марта 1922 г. был назначен 

командиром белостоцкого гарнизона91.  

В 1923 г. полковник Стржеменский был командирован в Варшаву 

для прохождения курса наук в Высшем Военном учебном центре, гото-

вившим высших командиров Войска Польского. Он попал на I курс, 

длившейся с 15 ноября 1923 г. по 15 августа 1924 г. После окончания 

курса наук, в четверг, 14 августа 1924 г. состоялся прощальный обед  

для слушателей I курса в Гарнизонном собрании Варшавы. На нѐм при-

сутствовали представители Высшей Военной Школы и Французской  

военной миссии во главе с дивизионным генералом Шарлем Жозефом 

Дюпоном92.  

Во время нахождения на данном курсе распоряжением Военного ми-

нистра генерала дивизии Владислава Сикорского Стржеменский был 

назначен командиром XII кавалерийской бригады со штабом в Остро-

ленке, и входившей в состав 2-й Кавалерийской дивизии93. Бригада  

состояла из 5-го уланского Заславского полка, расквартированного  

в Войцеховицах под Остроленкой, и 7-го уланского Люблинского полка  

в Минске-Мазовецком.  

Во время Майского переворота 1926 г. полковник Стржеменский 

встал на сторону мятежников во главе с Пилсудским. Прямых указаний 

                                                           
88 Ibidem, K.21. 

89 Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dziennika Personalnego Minister-

stwa Spraw Wojskowych nr 13 z 8 czerwca 1922 r., Warszawa 1922, s. 153. 

90 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.13.zw.,27. 

91 Ibidem, K.14; IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 

1945 i 16 I 1948. 

92 „Polska Zbrojna” 18 sierpnia 1924 r., nr 226, s. 2. 

93 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948; Roz-

porządzenia Ministra Spraw Wojskowych, Dziennik Personalny nr 53 z 5 kwietnia 1924 r., s. 310. 
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на это нет, однако, в пользу данного утверждения свидетельствует вся 

дальнейшая карьера Стржеменского, во многом пересекающаяся с лич-

ностью заговорщика за № 2 Густавом Орлич-Дрешером. Скорее всего, их 

приязнь началась во время учѐбы на I курсе в Высшем Военном учебном 

центре в 1923–24 гг. Вскоре после переворота 14 сентября 1926 г. распо-

ряжением Военного министра Ю. Пилсудского O.V.L. 15296/G. 1926 Стр-

жеменский был переведѐн из Остроленки на более престижную долж-

ность командира I кавалерийской бригады в Варшаве, входившей, также 

как и XII бригада, в состав 2-й Кавалерийской дивизии, которой коман-

довал Орлич-Дрешер94. Вряд ли бы это назначение состоялось без его 

ведома и согласия. Кроме того, именно Стржеменский временно испол-

нял должность командира дивизии в отсутствие генерала в ноябре 1926 

г. Затем, спустя 4 года, 6 ноября 1930 г., на основании распоряжения 

руководителя Военного министерства генерала дивизии Даниэля Ко-

наржевского, произошла очередная рокировка в командных кадрах 2-й 

кавалерийской дивизии, по-прежнему находившейся под командованием 

Густава Орлич-Дрешера. Прежний командир 1-й кавалерийской бригады 

полковник Стефан Стржеменский был назначен командиром столичного 

гарнизона и плац-комендантом Варшавы на место полковника дипломи-

рованного Болеслава Венява-Длугошовского. Последний же занял преж-

нюю должность Стржеменского, т.е. командира 1-й кавалерийской бри-

гады. По состоянию на 20 февраля 1930 г. Стржеменский также состоял  

в должности заместителя командира 2-й Кавалерийской дивизии95. На 

действительной службе Стржеменскому оставалось служить два года. 

Распоряжением Президента Речи Посполитой Игнацы Мосцицкого от 21 

апреля 1932 г. полковник Стефан Стржеменский был уволен в отставку  

с 30 ноября 1932 г. Однако 26 января 1932 г. Президент Мосцицкий про-

извѐл полковника, фактически находящегося уже два месяца в отставке, 

в чин генерала бригады с 30 ноября 1932 г., т.е. с последнего дня дей-

ствительной службы Стржеменского96. Факт производства офицера в от-

ставке в следующий чин задним числом – случай, мягко говоря, не  

частый, ведь это, среди прочего, увеличивало нагрузку на государствен-

ный бюджет в плане пенсионного обеспечения. Это также косвенно мо-

жет служить близостью Стржеменского к режиму «Санации».  

Сделаем небольшое отступление в этом месте, чтобы рассказать о поль-

ских и иностранных наградах, полученных Стржеменским за период своей 

                                                           
94 Rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych, Dziennik Personalny nr 37 z 14 września 

1926 r., s. 301. 

95 Zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych, Dziennik Personalny nr 1 z 28 stycznia 1931  

r., s. 4; CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.11. 

96 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, Dziennik Personalny nr 7 z 21 kwietnia 1932  

r., s. 288; Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 26 stycznia 1933 r., Dziennik Perso-

nalny nr 3 z 14 marca 1933 r., s. 45.  



Генерал бригады Стефан Стржеменский 
 

233 

 

службы в Войске Польском. Помимо уже упомянутых «Виртути Милитари» 

V кл. и Креста Храбрых, он имел следующие ордена и медали: 

– Крест Независимости (распоряжение Президента Речи Посполитой 

от 20 июля 1932 г.); 

– Офицерский крест ордена Возрождения Польши; 

– Крест Храбрых (ещѐ дважды); 

– Золотой Крест Заслуги (распоряжение Президента Речи Посполи-

той от 10 ноября 1928 г.); 

– Медаль в память войны 1918–1921 гг.; 

– Медаль в память 10-летия обретения независимости; 

– Командорский крест ордена Звезды Румынии; 

– Командорский крест ордена Св. Саввы (Югославия); 

– Кавалерский крест ордена Почѐтного Легиона (Франция); 

– Французская Межсоюзническая медаль в память войны 1914– 

1918 гг.97. 

Необходимо подчеркнуть ещѐ одну очень важную деталь биографии 

Стефана Стржеменского. Уже, будучи офицером действительной службы 

Войска Польского, он не терял связи со своими бывшими однополчанами-

Тверскими драгунами, после окончания Гражданской войны в России 

расбросанными по всему белу свету. К примеру, в 1930 г., 29 июня/12 

июля, в день полкового праздника 16-го драгунского Тверского полка он 

прислал из Варшавы привет своим товарищам, собравшимся в Париже  

в ресторане «Нико» поднять чарку за славный полк98. Вполне вероятно, 

что Стржеменский состоял в полковом объединении за рубежом – «Союзе 

Тверских драгун», основанном в 1922 г. Такова была спайка и чувство 

товарищества в славных полках Русской Императорской конницы! 

Однако вернѐмся к описанию дальнейшей карьеры генерала бригады 

Стржеменского. Вскоре после выхода в отставку, 1 марта 1933 г. (по дру-

гим данным – в середине апреля) он был направлен в Бразилию в штат 

Парана в качестве делегата Главного управления Морской и Колони-

альной Лиги (далее – МиКЛ). Следует сказать несколько слов о данной 

организации. Она была образована в 1930 г. на базе Морской и речной 

лиги, причем речь шла не просто о смене названия, а в изменении еѐ 

курса – в программу организации были включены пункты о необходимо-

сти борьбы за обретение Польшей колоний. С начала 1930-х гг. II Речь 

Посполитая выдвигала массу колониальных претензий. Планы польской 

элиты простирались, в частности, на Мадагаскар, Либерию, Мозамбик, 

Перу и Бразилию. Председателем Главного управления МиКЛ с 1930  

г. был генерал дивизии Густав Орлич-Дрешер. Надо полагать, что при 

назначении Стржеменского представителем Лиги в Бразилии не обо-

                                                           
97 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.2. 9.zw.,11.zw. 

98 Танутров Г.Ф., Свет и тени Кавказа…, c. 199–200.  
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шлось без помощи генерала. Итак, по согласованию с польским Мини-

стерством иностранных дел Стефан Стржеменский выехал в Бразилию  

в штат Парана, где ещѐ с 1890-х гг. проживало множество поляков.  

7 июня 1934 года он подписал договор с властями штата о покупке 7 тыс. 

га земли в бассейне реки Ираи. На территории бывшей индейской резер-

вации был организован поселок «Морская Воля». Однако деятельность 

Стржеменского вызвала широкую антипольскую кампанию в бразиль-

ских газетах. Его деятельность также не устраивала польское Министер-

ство иностранных дел, которое обвиняло Стржеменского в игнорирова-

нии социально-политических реалий штата Парана, а также в отсут-

ствии координации своих действий с генеральным консулом Польши  

в Куритибе. Не смотря на это, он продолжал свою деятельность в Брази-

лии до осени 1938 г. В Польшу Стржеменский вернулся, по различным 

данным, либо 10 сентября, либо 20 октября 1938 г.99. 

Начало Второй Мировой войны 1 сентября 1939 г. побудило Стефана 

Стржеменского вновь встать в строй. Как писал впоследствии он сам,  

с началом войны я думал лишь о том, как принять участие в боях за 

мою Отчизну, а не о каких-либо должностях […] С этой целью я решил 

поступить добровольцем в 3 уланский полк и снять все офицерские зна-

ки различия. Этот полк был сформирован мною, и там должны были 

меня принять в том качестве, в котором я желал, т.е. рядового без 

всякого разрешения сверху100. Следует заметить, что подобные пожела-

ния Стржеменский высказывал ещѐ до начала войны. В анкете кавалера 

«Виртути Милитари», заполненной 9 августа 1934 г. в Генеральном кон-

сульстве Польши в штате Парана, в графе «Возможные замечания  

и просьбы кавалера ордена «Виртути Милитари» он указал: В случае 

войны прошу зачислить меня в действующую армию, в строевую кава-

лерийскую часть, хотя бы и рядовым. Никаких других просьб не имею101. 

По его собственным словам, генерал, не зная, что должна начаться обо-

рона Варшавы, 5 сентября выехал из польской столицы в Люблин, где 

узнал, что Краковская кавалерийская бригада (в состав которой входил 

3-й уланский Силезский полк) разбита и расформирована. Дело в том, 

что 4–5 сентября 1939 г. бригада, в т.ч. 3-й уланский полк, располагалась 

в районе леса Богуцице к северо-востоку от Кракова, а 6 сентября Силез-

ские уланы перешли в район Червоного Отеля. Более того, к 5 сентября 

от бригады откололся лишь 8-й уланский полк, сама же она вполне ещѐ 

                                                           
99 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 30 XI 1945 i 16 I 1948; 

Białas T., Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk 1983, s. 197–200, 203. 

100 IPMS: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności…, s. 1. 

101 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.581, Stefan Strzemieński, K.2.  
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сохраняла боеспособность102. Если слова об уничтожении Краковской 

кавалерийской бригады можно объяснить паническими слухами, витав-

шими тогда в воздухе, то совершенно непонятно, с какой целью Стрже-

менский выехал 5 сентября не в направлении Кракова, чтобы присоеди-

ниться к 3-му уланскому полку без разрешения сверху, а в Люблин… Как 

бы то ни было, в Люблине 6 сентября он встретился с 1-м заместителем 

Военного министра генералом Янушем Глуховским, который вновь опре-

делил его на действительную службу с 7 сентября 1939 г. с передачей  

в распоряжение командира Округа Корпуса № II в Люблине генерала 

Мечислава Сморавинского. Явившись 7 сентября к своему непосред-

ственному начальнику, Стржеменский попросил о зачислении его в одну 

их строевых частей. Сморавинский хотел вначале поручить ему участок 

обороны на правом берегу Вислы, но в силу неимения каких-либо боеспо-

собных частей, посоветовал Стржеменскому обратиться к бывшим в то 

время в городе командующему Армией «Люблин» генералу Тадеушу 

Пискору и Стефану Домб-Бернацкому (знакомому Стржеменского со 

времѐн группы «Мир» 1920 г.). Однако те ответили отказом, вследствие 

чего Стржеменский вновь обратился к Сморавинскому с просьбой вы-

ехать из Люблина, где он находился без дела. Он хотел ехать в Варшаву, 

к которой уже приближались немцы, чтобы участвовать в обороне столи-

цы. По его собственным словам, в Люблине он находился без дела по 

причине отсутствия частей, которые могли бы быть переданы под его 

начало, хотя возможность принять участие в боях рядовым было доста-

точно. Кроме того, пребывая в Люблине, он пользовался служебным  

автомобилем, положенным офицеру его ранга, к нему был приставлен 

офицер для поручений ротмистр Юзеф Келпж, т.е. отказываться от гене-

ральских привилегий Стржеменский не собирался. Становится очевид-

ным, что Стржеменский лукавил, говоря о желании участвовать в обо-

роне Отчизны хотя бы рядовым103.  

Генерал Сморавинский позволил Стржеменскому выехать, однако 

при условии, что тот явится к генералу Глуховскому, по чьему распоря-

жению он был передан в распоряжения командира Округа Корпуса № II. 

Это изменило планы генерала Стржеменского, т.к. 1-й заместитель Во-

енного министра выехал на восток, а не в Варшаву. Вечером 10 сентября 

Стржеменский выехал в Луцк, где Глуховского, по его словам, не обна-

ружил. Поэтому он явился к шефу II Департамента кавалерии Военного 

министерства генералу бригады Петру Скуратовичу, который поручил 

Стржеменскому отправиться в Кременец и там возглавить кавалерий-

                                                           
102 IPMS: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności…, s. 1; Mitkiewicz  

L., Kawaleria Samodzielna Rzeczypospolitej Polskiej w Wojnie 1939 roku, Kraków 2013, s. 179–

180, 220–221. 

103 IPMS: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności…, s. 1–2. 
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скую часть. 12 числа туда приехал сам Скуратович с приказом бюро кад-

ров Военного министерства о назначении Стржеменского комендантом  

г. Дубно. В город Стржеменский прибыл 12 сентября вечером. Там он 

начал формировать Офицерский легион из всех офицеров действитель-

ной службы, отставших от своих частей, офицеров, находящихся в от-

ставке, а также офицеров запаса. В период с 12 по 17 сентября генерал 

бригады Стржеменский пребывал в Дубно, организуя оборону города  

и соседнего с ним Млинова, приведя в порядок находящиеся там части 

Войска Польского104.  

После вторжения РККА на территорию Польши 17 сентября 1939  

г. Стефан Стржеменский со вверенным ему частями выступил в направ-

лении линии Щуровичи-Радехов. В период 18–23 сентября, ему удалось 

организовать несколько пунктов концентрации польских войск в Крас-

ном, Радехове, Холоеве и Каменке-Струмиловой. Пункты эти постоянно 

подвергались атакам украинских партизан, вооружѐнных Советами. 20 

сентября 1939 г. Стржеменский приказал всем способным носить оружие 

выступить в Добротвор. Линию расположения немецких войск следовало 

пересечь в Каменке-Струмиловой, что и было сделано. В целом же груп-

па Стржеменского получила от него приказание пробиваться в Румынию. 

В силу того, что сам генерал был вынужден постоянно перемещаться  

с целью управления войсками, он, в конце концов, оказался отрезанным 

от своих сил. Тем не менее, под самым носом советских войск, ему уда-

лось вылететь на самолѐте RWD (с ним вылетели ещѐ 6 машин) из Ка-

менки-Струмилловой, и благополучно приземлиться около 17 часов 22 

сентября у самой румынской границы в м. Куты105. Там, после перегово-

ров с местными румынскими властями, Стржеменский вылетел далее  

в Черновцы, где самолѐт приземлился на гражданском аэродроме уже 

затемно. Там поляки получили указание лететь на своих машинах в Бу-

харест в 6 часов утра на следующий день, а пока получили разрешение 

переночевать в отеле. Через час после прибытия туда, явился румынский 

плац-комендант, заявивший, что Стржеменский и прочие офицеры ноче-

вать в отеле не имеют права. Генерала отвезли в частную квартиру, где 

он и провѐл ночь. В 7 часов утра 23 сентября 1939 г. поляков, в сопровож-

дении румынского офицера, отвезли в Тульчу, а оттуда на следующий 

день – в Бэйле Еркуланэ, где их интернировали106.  

В лагере для интернированных Стефан Стржеменский, наряду с дру-

гими польскими генералами, пробыл более года. Тем временем, в Румы-

нии произошли серьѐзные политические изменения. Король Кароль II 

был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Михая, а пра-

                                                           
104 IPMS: A XII.27/67 Stefan Strzemieński, Zeszyty Ewidencyjne z dn. 16 I 1948. 

105 IPMS: B.I.92C. Stefan Strzemieński, Sprawozdanie z działalności…, s. 18. 
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вительство Иона Антонеску заключило союз с Германией. Это не могло 

не отразиться пагубно на судьбе интернированных поляков – 8 февраля 

1941 г., в нарушение норм международного права, Стефан Стржемен-

ский, вместе с другими польскими генералами, был выдан немцам.  

Первоначально он пребывал в Офлаге VI Е в Дѐрстене, а затем был  

перевезѐн в Офлаг VI В в Дѐсселе в Вестфалии107.  

В плену генерал бригады Стефан Стржеменский пребывал до 1 апре-

ля 1945 г., когда Офлаг VI В в Дѐсселе был освобождѐн американскими 

войсками. 6 апреля Стржеменский был перевезѐн на самолѐте в Париж, 

где был включѐн в состав Сборного лагеря № 1 Польских Вооружѐнных 

сил на Западе в Ля Куртин. 2 октября 1945 г. он был переведѐн в запас 

офицеров. Затем, 10 декабря 1947 г. документы Стржеменского были 

переданы из Ля Куртин в Сборный лагерь № 3 в Лилле, а 3 марта 1948  

г. – в лагерь Кале. Во время пребывания в польских лагерях Стржемен-

ский изучал тактику бронетанковых войск. 5 апреля 1948 г. генерал был 

переведѐн в состав Польских Вооружѐнных сил в Великобритании, а 26 

числа того же месяца получил офицерский чин в Польском корпусе при-

способления и размещения108.  

Впоследствии престарелый генерал решил не возвращаться в комму-

нистическую Польшу, и остался в Великобритании, где и скончался 31 

июля 1955 г. в г. Пенрос в Уэльсе в возрасте 70 лет. Так закончилась 

жизнь одного из наиболее выдающихся польских кавалеристов XX века. 

Abstract 

Major General Stefan Strzemieński 

The author presents the biography and Russian and Polish military ser-

vice of Major General Stefan Strzemieński (1885–1955). He got his elemen-

tary education firstly at home, then in Połock Cadet Corps. After obtaining 

his general certificate there, he was transferred for the further military ser-

vice to the Jelizawietgrad Cavalry school in 1903. In 1905 Strzemieński was 

commissioned as a cornet (2nd Lieutenant) in the 43rd (later 16th) Tverskoy 

Dragoons. Over 1905 to 1914 he served in the Caucasus region where he took 

part in the clashes with the brigandeers. After the outbreak of the Great 

War in 1914 Stefan Strzemieński fought on the Southern-Western Front 

against Germans, then against Turks on the Caucasian front and in Persia. 

In 1917 after the Bolshevik Revolution captain Strzemieński formed a Polish 

squadron from the troops of the Polish nationality serving in the ranks of the 
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Caucasian Cavalry Division, with whom he joined the Polish I Corps of Gen-

eral Dowbor-Muśnicki. In November 1918 Strzemieński, promoted to Colo-

nel, took over the command of the 3rd Lancers, with whom he fought the Bol-

sheviks in Belarus and Ukraine in 1919 – mid-1920. Then he successively 

commanded the III and II Brigades of Horse, taking part in the hardest 

fighting against Bolsheviks.  

In the Interwar period of 1921–1939 Strzemieński continued his further 

military career, which he completed with the rank of Major General in 1933.  

After the outbreak of the Second World War Major General Stefan 

Strzemieński was appointed a Commandant of Dubno and Młynów. After 

fighting Germans and escaping the Soviets he managed to get to Romania 

where he was interned. Handed over by the Romanian authorities in Febru-

ary 1941, Strzemieński spent the rest of the war in the German POW camps. 

After the Second World War Brigade General Strzemieński decided not to go 

back to Poland and to stay in the UK. He died in Penrhos (Wales) on July 

31st, 1955 at the age of 70. 

 

Key words: Stefan Strzemieński, biography, military service, Great 

War, Second World War 
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Batalia o życie przed stalinowskim  

wymiarem sprawiedliwości – śledztwo i proces  
Aleksandry Tabaczkiewicz 

Aleksandra Tabaczkiewicz została aresztowana 16 lutego 1948 roku pod 

zarzutem działalności antypaństwowej. W „Arkuszu streszczenia” w rubryce 

„wynik obserwacji” napisano o niej: „uparta, małomówna, kłamie”1. Trudno 

nie uznać tego za swoisty komplement sformułowany przez komunistycznych 

śledczych. 

Droga do konspiracji 

Aleksandra Tabaczkiewicz urodziła się w 1912 roku w rodzinie nauczy-

ciela szkoły powszechnej. Przed wybuchem wojny zdołała ukończyć szkołę 

handlową. Podczas okupacji imała się różnych zajęć: handlowała papiero-

sami i pracowała w warsztatach kolejowych na Pradze. Zakończenie wojny 

zastało ją w Bydgoszczy, gdzie pracowała w warsztatach kolejowych. Po-

szukując innej pracy, dowiedziała się, iż jest etat w Milicji Obywatelskiej. 

Została tam zatrudniona 15 marca 1945 roku2. Początkowo znalazła się  

w „buchalterii” (dziś powiedzielibyśmy: w „księgowości”). Po miesiącu pracy 

przeszła na stanowisko maszynistki w Komendzie Wojewódzkiej MO.  

W październiku 1945 roku przeniesiona została do Wydziału Śledczego już 

                                                           
1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Tabaczkiewicz Aleksandra IPN BU 0259/268, 

Arkusz streszczenia, 27 listopada 1948 r., k. 8. 

2 Akta Sprawy nr 78/48 przeciwko Tabaczkiewicz Aleksandrze, IPN BU 944/214 [dalej: IPN 

BU 944/214], Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa, 17 

listopada 1948 r., k. 55–56. Akta o sygnaturze IPN BU 944/214 zawierają najwięcej zachowa-

nych materiałów ze śledztwa przeciwko bohaterce niniejszego artykułu, stąd też zostały w nim 

wykorzystane jako główne źródło. Teczki o sygnaturze IPN BU 0259/268 (cytowane wyżej) oraz 

IPN BU 1236_891 są praktycznie tożsame i zawierają w głównej mierze powtórzenie materiałów 

zawartych w aktach śledztwa, w tym odpisy wyroków czy niektórych protokołów przesłuchań. 
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jako maszynistka etatowa3. Zwolniła się z tej pracy w 1946 roku na własne 

życzenie i rozpoczęła pracę w Państwowych Zakładach Hodowli Roślin 

(PZHR). Tam przepracowała zaledwie miesiąc, po czym została przeniesio-

na do inspektoratu warszawskiego4. W Bydgoszczy, w Milicji poznała Wła-

dysława Jedlińskiego (twierdziła, że był to luty 1946 roku5, Jedliński mówił 

z kolei o styczniu 1946 roku, kiedy to Tabaczkiewicz została służbowo prze-

niesiono do jego sekcji jako maszynistka6) – wówczas kierownika sekcji 

rozpoznawczej przy Wydziale Śledczym Wojewódzkiej Komendy MO7. Je-

dliński stał się postacią kluczową dla późniejszych losów Tabaczkiewicz. To 

on wciągnął ją do konspiracji, zlecając przepisywanie tekstów na maszynie. 

Twierdził, że nastąpiło to w marcu 1946 roku, kiedy wtajemniczył ją w swo-

ją działalność i zaproponował współpracę, na co wyraziła zgodę. Dostarcza-

ła m.in. instrukcje i terenowe raporty milicyjne o działalności „band  

leśnych”, a także o ich walkach z milicją, fonogramy telefoniczne rozmów 

Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy i meldunki komend powiatowych 

MO. Były to również sprawozdania o treści politycznej, czyli wiadomości  

o funkcjonowaniu partii czy też informacje z tzw. terenu. Wśród przepisy-

wanych tekstów były też odpisy dokumentów8. 

Sam Jedliński to postać niezwykle barwna. Kazimierz Krajewski okre-

ślił go mianem „bohatera cichego frontu”, który pracując oficjalnie w  bydgo-

skiej MO, w rzeczywistości współpracował z wywiadem WiN, kierując  

komórką wywiadowczą „CZ 5-1”. Udało mu się stworzyć silną siatkę infor-

matorów. Tabaczkiewicz stała się jednym z wielu ogniw owego konspiracy j-

nego łańcucha9. 

Co ciekawe, przechodząc do PZHR, nie przyznała się, że poprzednio pra-

cowała w milicji. Powołała się wyłącznie na rekomendację Jedlińskiego. Śled-

czym powiedziała tylko tyle, iż obawiała się, że nie dostanie pracy, jeśli przy-

zna, gdzie pracowała poprzednio. To zdanie zostało w protokole przesłucha-

                                                           
3 IPN BU 944/214, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, War-

szawa, 5 kwietnia 1948 r., k. 32. 

4 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa 16 lu-

tego 1948 r., k. 16. 

5 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa, 18 li-

stopada 1948 r., k. 58. 

6 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Władysława Jedlińskiego, Warszawa, 16 li-

stopada 1948 r., k. 68. 

7 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa, 16 lu-

tego 1948 r., k. 9. 

8 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Władysława Jedlińskiego, Warszawa, 16 li-

stopada 1948 r., k. 69–72. 

9 Krajewski K., Władysław Jedliński – bohater cichego frontu, „Żołnierze Wyklęci 1943–1963. 

Historia antykomunistycznego podziemia zbrojnego” 2011, nr 3, s. 55. 
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nia podkreślone, tak jakby PZHR stało się w tym momencie instytucją  

podejrzaną10.  

Śledztwo 

Pierwsze przesłuchanie 16 lutego, w dniu zatrzymania, przeprowadził 

Lech Rogowicz, który odpowiadał również za rewizję w miejscu zamieszkania 

zatrzymanej, czyli w podwarszawskich Włochach11. Już pierwsze pytanie 

dotyczyło znajomości z Władysławem Jedlińskim, co z pewnością pozwoliło 

zorientować się aresztowanej, że możliwości lawirowania w śledztwie nie są 

zbyt duże. Ale i w takiej sytuacji postanowiła spróbować szczęścia. Mogła 

odpowiedzieć tylko w jeden sposób: poznała go w pracy, gdzie sama pracowa-

ła jako maszynistka12. Na pytanie, kto i kiedy wprowadził ją do organizacji 

odpowiedziała w jedyny możliwy wówczas sposób: do żadnej organizacji nie 

należała. Najwyraźniej uznała, że w swoich zeznaniach warto postawić na 

naiwność. Stwierdziła, że zajmowała się tylko przepisywaniem materiałów 

na zlecenie Jedlińskiego, które były sporządzane na potrzeby… Polskiej Par-

tii Socjalistycznej. Tabaczkiewicz przyznała, że jej działalność miała związek 

właśnie z rozpoznaniem sytuacji panującej w PPS. Do ugrupowania tego 

zapisał się Jedliński (jak przyznawał, dostał dzięki temu posadę w Minister-

stwie Skarbu, bo bez przynależności partyjnej najpewniej nie byłoby to moż-

liwe). Swojej maszynistce mówił, że materiały, które ona przepisuje powstają 

właśnie na potrzeby PPS. Twierdził przy tym, że w ugrupowaniu jest rozłam. 

W jego wyniku w PPS wyłoniła się grupa opozycyjna wobec Józefa Cyran-

kiewicza, według której późniejszy premier i PPR szkodzili Polsce13.  

Sama treść przepisywanych materiałów mogła pogrążyć oskarżoną, gdyż 

zawierały informacje o zbożu wywożonym z Polski do ZSRR, aresztowaniach 

działaczy PSL i byłych żołnierzy AK. Co ciekawe, śledczego nie zainteresowa-

ły specjalnie rozważania o nadziejach na wybuch wojny, lecz uwaga, że  

w kraju niedługo będzie nędza, co zostało skrupulatnie podkreślone14.  

Pod koniec długiego śledztwa, w listopadzie, śledczy wydobyli z przesłu-

chiwanej, że materiały te mówiły zarówno o działalności partii politycznych 

w kraju, jak również o dyslokacji wojsk. Znalazło się w nich miejsce także dla 

                                                           
10 IPN BU 944/214, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, War-

szawa, 16 lutego 1948 r., k. 16. 

11 Ibidem, Protokół rewizji osobistej, Warszawa 16 lutego 1948 r., k. 6. 

12 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa, 16 

lutego 1948 r., k. 9. 

13 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa, 19 

września 1948 r., k. 53. 

14 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa 16 lu-

tego 1948 r., k. 11–12. 
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charakterystyki dowódców wojskowych15. Z kolei w styczniu 1948 roku przy-

niosła Jedlińskiemu materiały dotyczące płac robotników w Państwowych 

Zakładach Hodowli Roślin16. Sama dostarczała odpisy dokumentów, które 

Ministerstwo Rolnictwa wysyłało do PZHR. Były to najczęściej ministerialne 

instrukcje i zarządzenia odnośnie gospodarki w majątkach państwowych17. 

Jako kurierka przekazywała wywiadowi WiN również materiały o działalno-

ści Ministerstwa Przemysłu i Handlu18 i Ministerstwa Obrony Narodowej 

gdzie pracował jej stryj mjr Roman Tabaczkiewicz19.  

W początkowej fazie śledztwa Tabaczkiewicz próbowała gmatwać zezna-

nia. Przesłuchującemu ją Jerzemu Kędziorze20 powiedziała (w lutym 1948 

roku), że pracę konspiracyjną rozpoczęła dopiero od września lub październi-

ka 1946 roku, czyli po przeprowadzce do Warszawy. Innymi słowy, próbowa-

ła się bronić tezą, że pracując w Milicji, nie zdradzała tajemnic państwowych. 

„Szpiegostwo” miało miejsce dopiero w PZHR. Jerzy Kędziora zdołał w końcu 

wydobyć od przesłuchiwanej potwierdzenie, że jednak należała do nielegalnej 

organizacji, przy czym Tabaczkiewicz twierdziła, że nie wie, jak się owa or-

ganizacja nazywała, a jedynym jej zadaniem było przepisywanie tekstów, 

m.in. na potrzeby PSL. Teksty przepisywała w pięciu egzemplarzach. 

Wszystkie zabierał Jedliński. Na pytanie Kędziory, kogo zna z członków sieci 

Jedlińskiego „Marty”, broniła się twierdząc, że oprócz samego Jedlińskiego 

nie znała nikogo, bo z nikim się nie spotykała21. 

                                                           
15 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa, 18 li-

stopada 1948 r., k. 59. 

16 Ibidem, k. 61. 

17 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Władysława Jedlińskiego, Warszawa, 16 li-

stopada 1948 r., k. 72. 

18 Ibidem, k. 74. 

19 IPN BU 944/214, Protokół przesłuchania podejrzanego Władysława Jedlińskiego, War-

szawa, 17 listopada 1948 r., k. 78. 

20 Jerzy Kędziora – ur. w 1925 roku, podczas okupacji służył w GL, a następnie w AL, w re-

sorcie bezpieczeństwa pracował od 1945 roku, gdzie został skierowany przez Komitet Miejski 

PPR w Piasecznie. Przesłuchiwał m.in. Władysława Jedlińskiego, Hieronima Dekutowskiego 

„Zaporę”, Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego czy Franciszka Niepokólczyckiego. W 1955 roku 

zwolniony z MBP dyscyplinarnie, a w 1956 roku skazany na trzy lata więzienia (za pobicie  

w śledztwie Wacława Dobrzyńskiego, przed aresztowaniem – naczelnika wydziału w IV Depar-

tamencie MBP), zamienione na mocy amnestii na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności.  

W 2012 roku skazany na cztery lata więzienia zna znęcanie się nad więźniami podczas śledztwa. 

Por.: T.M. Płużański, Lista oprawców, Warszawa 2014, s. 183–188; Biuletyn Informacji Publicz-

nej Instytutu Pamięci Narodowej, Jerzy Kędziora, http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDet-

ails.do?lastName=k%C4%99dziora&firstName=jerzy&idx=&katalogId=2&subpageKatalogId=2

&pageNo=1&osobaId=47234& [dostęp: 4.07.2016]. 

21 IPN BU 944/214, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, War-

szawa 19 lutego 1948 r., k. 20–22. 
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Zmuszona do podania wszystkim możliwych dojść do „Marty”, dosyć inte-

ligentnie wybrnęła z kłopotu, mówiąc, iż Jedliński ma rodzinę, czyli brata 

służącego w marynarce oraz siostrę. Opisała przy tym, iż sam Jedliński miał 

być w niezbyt dobrych relacjach ze swoją siostrą, której mąż miał być kapita-

nem marynarki. Owe chłodne relacje miały wynikać z braku akceptacji ro-

dziny dla konspiracyjnego zaangażowania Jedlińskiego22. Przyznać trzeba, iż 

wybieg Aleksandry Tabaczkiewicz był dosyć zręczny. Zmuszona do podania 

jakichkolwiek kontaktów podała członków rodziny (co i tak dla śledczych 

tajemnicą nie było), dodając przy tym natychmiast informację o rzekomym 

konflikcie rodzinnym. Biorąc pod uwagę ówczesne realia śledcze, podziwiać 

można zachowanie trzeźwości umysłu w czwartym dniu śledztwa prowadzo-

nego przez wytrawnych oficerów. 

Można odnieść wrażenie, że Aleksandra Tabaczkiewicz załamanie prze-

szła dopiero w listopadzie (czyli po 10 miesiącach przesłuchiwań), być może 

po zeznaniach Jedlińskiego. Widać wyraźnie, że dopiero po 16 listopada ze-

znania Tabaczkiewicz stają się dokładniejsze. 

Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na osoby śledczych prze-

słuchujących Aleksandrę Tabaczkiewicz: Jerzego Kędziorę oraz Romana 

Laszkiewicza23. Zarzucano im stosowanie brutalnych metod, co zaowocowało 

wiele lat później głośnymi procesami24. Wacław Sikorski mówił o Kędziorze, 

iż ten „niemiłosiernie tłukł”, wskutek czego miał obite nerki, złamany nos,  

a także stracił słuch w lewym uchu25. Z kolei Laszkiewicza dobrze zapamię-

tała Danuta Socha-Jakubczyk – skazana 11 września 1948 roku na 9 lat 

więzienia, utratę praw obywatelskich i honorowych na 3 lata oraz przepadek 

mienia. Przesłuchiwał ją Roman Laszkiewicz. Wspominała, że bił ją codzien-

nie przez trzy miesiące pałką gdzie popadło, wulgarnie wyzywał czy też sto-

sował przysiady aż do „upadłego”26.  

Informacje, których nie wydobył Kędziora, zaczął wyłuskiwać Laszkie-

wicz. Tabaczkiewicz zeznała, że podczas pobytu w Zakopanem w listopadzie 

1947 roku poznała towarzyszącego Jedlińskiemu bruneta o pociągłej twarzy, 

lat około 40, noszącego okulary. Jednak nic na temat tożsamości owego męż-

                                                           
22 Ibidem, k. 22–23. 

23 Roman Laszkiewicz – ur. w 1924 roku, w latach 1940–1943 służył w Armii Czerwonej,  

a do 1945 roku w I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, następnie w Ministerstwie  

Bezpieczeństwa Publicznego. W 1995 r, został skazany na siedem lat i sześć miesięcy więzienia. 

Por.: T.M. Płużański, op. cit., s. 233–238. 

24 Por.: Z. Baranowski, Osądzony, nieukarany, „Nasz Dziennik” 18 IX 2013, http://www.nasz-

dziennik.pl/polska-kraj/54126,osadzony-nieukarany.html?d=1 [dostęp: 4.07.2016]; Kac po Lasz-

kiewiczu, „Rzeczpospolita” 7 IV 1995, http://archiwum.rp.pl/artykul/49894-Kac-po-Laszkiewi-

czu.html [dostęp: 4.07.2016].  

25 Z. Baranowski, op. cit.  

26 D. Socha-Jakubczyk, Oświadczenie, http://web2.ica.net/miedzy_nami/Previous/MARCH/O-

swiadczenie.html [dostęp: 4.07.2016]. 
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czyzny Laszkiewicz nie wydobył. A mógł to być cenny trop, bowiem Tabacz-

kiewicz zeznała, że otrzymała polecenie, aby osobnikowi temu przekazać 

materiały wywiadowcze. Dokonała tego raz 18 stycznia 1948 roku w Jeleniej 

Górze. Kolejne spotkania, które miały się odbyć w Zakopanem, nie doszły już 

do skutku. „Pan w okularach” nie przyszedł27. Z pewnością chodzi tu o Mie-

czysława Kawalca – Kierownika Wydziału Informacji i Propagandy IV  

Zarządu WiN, a następnie pełniącego obowiązki prezesa IV Zarządu WiN, 

aresztowanego 1 lutego 1948 roku w Poroninie. Podczas procesu Tabaczkie-

wicz był świadkiem w jej sprawie obok Jedlińskiego. Aresztowanie go  

właśnie w Poroninie, gdzie przyjeżdżała również Tabaczkiewicz, pozwala 

przepuszczać, że wówczas mogła być pod obserwacją Urzędu Bezpieczeństwa. 

Aresztowano ją przecież niedługo po Kawalcu. 

Sam Mieczysław Kawalec przyznał się do swojej znajomości z Tabaczkie-

wicz, którą rozpoznał na zdjęciu okazanym mu przez przesłuchującego go 

ppor. Ryszarda Martelę. Przyznał się do dwóch spotkań, w tym jednym  

z listopada 1947 roku zorganizowanego przez Jedlińskiego, a będącym od-

prawą organizacyjną, w której uczestniczyła również Tabaczkiewicz. Drugie 

spotkanie odbyło się 17 stycznia 1948 roku w Jeleniej Górze, gdzie Tabacz-

kiewicz pojawiła się w roli kurierki28. Warto zwrócić uwagę, że zeznania Ka-

walca zgadzają się w tej części z tym, co mówiła sama Tabaczkiewicz. 

Dosyć ciekawe jest, że śledczy nie pociągnęli wątku, w jaki sposób Ta-

baczkiewicz znalazła zatrudnienie w Milicji. W jej późniejszym zeznaniu  

z 5 kwietnia 1948 roku pojawia się pozornie niewinna informacja, że o moż-

liwości pracy w MO powiedział jej „ob. Forycki Edward”29. Niewykluczone, że 

chodzi tutaj o Edwarda Foryckiego ps. „Mars” (1909–1996) – podczas okupa-

cji pracownika Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Okręgowej Delegatury 

Rządu RP na Kraj na Pomorzu30. Istotne jest to, że Forycki został aresztowa-

ny 7 maja 1945 roku (dla przypomnienia Tabaczkiewicz rozpoczęła pracę  

w MO od 15 marca) i skazany na 8 lat więzienia za działalność konspiracyj-

ną31. Gdyby rzeczywiście tak było, to można sądzić, że Tabaczkiewicz mogła 

być wciągnięta w konspirację już od początku swojej służby w MO i to nie 

                                                           
27 IPN BU 944/214, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, War-

szawa 19 lutego 1948 r., k. 25–26. 

28 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Mieczysława Kawalca, Warszawa, 17 listo-

pada 1948 r., k. 81–82. 

29 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa,  

5 kwietnia 1948 r., k. 32. 

30 S. Grochowina, Forycki Edward ps. „Mars” (1909–1996), [w:] Słownik biograficzny 

konspiracji pomorskiej 1939–1945. Cz. 6, Toruń 2004. 

31 Archiwum Fundacji generał Elżbiety Zawackiej, I:K: 182/184 Pom, Materiały Haliny No-

wickiej, Powojenna działalność Okręgowej Delegatury Rządu Rzplitej na Pomorzu kryptonim 

„Zatoka”. k, 18, 24; A. Bogucki, Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939–1988, 

Bydgoszcz 1996, s. 9. 
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przez Jedlińskiego, a właśnie przez Foryckiego. Z drugiej strony mogła podać 

jego nazwisko tylko dlatego, iż wiedziała, że był już aresztowany. W ten spo-

sób nie szkodziła nikomu z tych, którzy pozostali na wolności. W każdym  

z tych przypadków można wysunąć tezę, że Tabaczkiewicz mogła być wtycz-

ką podziemia od samego początku swojej pracy w MO. 

Podczas kolejnych przesłuchań upadła początkowa teza Tabaczkiewicz, 

że nie robiła nic więcej poza przepisywaniem tekstów. Śledczy zainteresował 

się bowiem jej kontaktami z innymi osobami podejrzewanymi o współpracę  

z podziemiem: mieszkającym w Bydgoszczy Michałem Grajewskim oraz 

ukrywającym się tam Henrykiem Githerem. Tabaczkiewicz przyznała, że 

Grajewskiego poznała podczas pracy w Milicji. Miał być wówczas muzykiem 

w orkiestrze, a jego siostra Jadwiga pracownikiem stołówki. Gither był zna-

jomym Grajewskich. Śledczy najpewniej drążył temat coraz intensywniej, bo 

Tabaczkiewicz w końcu przyznała, że Gither uciekł z białostocczyzny przed 

Urzędem Bezpieczeństwa. Gither, były żołnierz AK, po wojnie został sekreta-

rzem gminy, na którą były częste ataki zbrojnego podziemia. W związku  

z tym, że nawiązał kontakt z partyzantką, to w owych atakach miał swój 

udział. Kiedy UB zaczęła mu deptać po piętach i kazano mu regularnie mel-

dować się na komendzie, Gither uciekł z białostocczyzny i ukrył się u Gra-

jewskich. Tabaczkiewicz przywiozła mu wówczas dokumenty na fałszywą 

tożsamość: Henryk Stankiewicz32. Ponadto skontaktowała Gihera z Jedliń-

skim, aby ten pomógł Githerowi w znalezieniu zatrudnienia33. Pokazuje to, 

że Tabaczkiewicz nie była tylko zwykłą maszynistką. Najpewniej miała wie-

dzę o innych członkach konspiracji. Jej kontakty mogły być więc dużo szer-

sze, niż z samym tylko Jedlińskim.  

Śledczym pozostała jeszcze do udowodnienia sprawa otrzymywania pie-

niędzy za tę działalność. Podczas przesłuchania 7 kwietnia Tabaczkiewicz 

stwierdziła, że na swoje wyjazdy jako kurierki otrzymywała od Jedlińskiego 

pieniądze34. Podczas przesłuchania 19 listopada wymieniła sumy, jakie miała 

otrzymywać. Śledczy ubrał tę odpowiedź w następujące pytanie: „ile pienię-

dzy otrzymaliście od Jedlińskiego Władysława jako wynagrodzenie za Waszą 

pracę w wywiadzie WiN”35. Tej tezy prokuratury nie podtrzymał sąd, co zo-

stanie omówione w dalszej części artykułu. 

                                                           
32 IPN BU 944/214, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, War-

szawa, 5 kwietnia 1948 r., k. 33–36. 

33 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa, 18 li-

stopada 1948 r., k. 58. 

34 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa,  

7 kwietnia 1948 r., k. 40–41. 

35 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Aleksandry Tabaczkiewicz, Warszawa, 19 li-

stopada 1948 r., k. 63. 
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Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej podpisano  

z datą: 27 listopada 1948 roku36. Z tą samą datą sporządzono protokół zazna-

jomienia podejrzanego z materiałami śledztwa37 i postanowienie o jego  

zamknięciu38. 

W postanowieniu o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej wyszcze-

gólniono głównie dwa zarzuty. Pierwszy mówił, że Tabaczkiewicz jako in-

formatorka, łączniczka i maszynistka Mieczysława Kawalca oraz Włady-

sława Jedlińskiego gromadziła, przepisywała i przekazywała wiadomości 

stanowiące „tajemnicę państwową i wojskową”, czyli o działalności partii 

politycznych w Polsce, metodach pracy bezpieki, dyslokacji jednostek woj-

skowych i stanie ich uzbrojenia, rozmieszczeniu ciężkiego przemysłu oraz 

stanie produkcji w poszczególnych gałęziach przemysłu. Drugi zarzut doty-

czył przyjęcia „korzyści majątkowej” w postaci 11 tys. złotych. Według ppor. 

Ryszarda Marteli czyny te podpadały pod art. 15 § 2 w związku z art.  

7. oraz art. 6. tzw. małego kodeksu karnego, czyli Dekretu z 13 czerwca 

1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 

Państwa39. Art. 6 mówił, iż obywatel polski, który w związku z działalno-

ścią na szkodę Państwa Polskiego przyjmuje od osoby działającej w intere-

sie obcego rządu lub obcej organizacji dla siebie albo innej osoby korzyść 

majątkową lub osobistą albo jej obietnicę bądź takiej korzyści żąda podlega 

karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio albo karze 

śmierci. Natomiast art. 7 mówił, iż kto działając na szkodę Państwa Pol-

skiego, gromadzi lub przekazuje wiadomości, dokumenty lub inne przed-

mioty stanowiące tajemnicę państwową lub wojskową podlega karze wię-

zienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio albo karze śmierci.  

Dodatkowo w przypadku Tabaczkiewicz dochodził art. 15, według którego, 

jeżeli czynu przestępczego dopuści się urzędnik państwowy bądź osoba na-

leżąca do sił zbrojnych, wówczas podlega karze więzienia na czas nie krót-

szy od lat 5 lub dożywotnio albo karze śmierci. Oskarżonej z wszystkich 

paragrafów groził najwyższy możliwy wymiar kary. 

Akt oskarżenia również sporządził Ryszard Martela (27 listopada), a za-

twierdził ówczesny wicedyrektor Departamentu Śledczego MBP Adam Hu-

mer40 (29 listopada). Pod adnotacją „Zgadzam się” widnieje nadruk funkcji 

                                                           
36 Ibidem, Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej, Warszawa 27 listopada 

1948 r., k. 85. 

37 Ibidem, Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami śledztwa, Warszawa, 27  

listopada 1948 r., k . 87. 

38 Ibidem, Postanowienie o zamknięciu śledztwa, Warszawa, 27 listopada 1948 r., k. 88. 

39 Ibidem, Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej, Warszawa 27 listopada 

1948 r., k. 85–86. 

40 Adam Humer – ur. w 1917 roku, od września 1944 roku Kierownik Sekcji Śledczej WUBP 

w Lublinie, od 31 sierpnia 1945 roku Zastępca Kierownika Wydziału VII Departamentu I MBP, 

od 16 września 1945 roku Zastępca Kierownika Wydziału IV Samodzielnego MBP, od 1 lipca 
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Kierownika Sekcji II Wydz. II Dep. Śledcz. MBP mjr. Michała Winnickiego41, 

lecz to nie on podpisał ową zgodę. Pod jego nazwiskiem widnieje nieczytelny 

podpis poprzedzony wyraźnymi literami „wz”, czyli „w zastępstwie”42.  

Po blisko 10-miesięcznym śledztwie sprawa Aleksandry Tabaczkiewicz 

doczekała się aktu oskarżenia. Dokument ów powielał oczywiście wszystkie 

dotychczasowe ustalenia śledztwa, czyniąc z Aleksandry Tabaczkiewicz ma-

szynistkę, łączniczkę i informatorkę WiN, która regularnie współpracowała  

z Jedlińskim oraz dwukrotnie z Kawalcem (trzecie spotkanie między 8 a 10 

lutego 1948 roku w Zakopanem nie doszło do skutku)43. 

Tak sporządzony akt oskarżenia zatwierdził następnie Wiceprokurator 

Naczelnej Prokuratury Wojskowej kpt. Franciszek Rafałowski44 i tego same-

go dnia dokument przesłano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warsza-

wie45. Oskarżonej odczytano akt oskarżenia 20 grudnia46, a dokładniej rzecz 

ujmując, protokół z taką datą podpisała własnoręcznie Aleksandra Tabacz-

kiewicz. Rozprawę wyznaczono na 29 grudnia i oskarżonej przyznano obroń-

cę z urzędu Wiesława Jana Szczepańskiego. 

 

                                                                                                                                               

1947 roku Wicedyrektor i jednocześnie Naczelnik Wydziału II Departamentu Śledczego MBP, od 

1 kwietnia 1949 roku Wicedyrektor Departamentu Śledczego MBP, zwolniony 31 grudnia 1954 

roku, przeniesiony do Ministerstwa Rolnictwa. W 1994 roku skazany na 9 lat więzienia za wy-

muszanie zeznań. Por.: M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba 

Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, Lublin 

1999, s. 422; T.M. Płużański, op. cit., s. 153–155. 

41 Michał Winnicki – ur. w 1919 roku, od lipca 1941 roku żołnierz Armii Czerwonej oraz  

I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, od 9 listopada 1944 roku oficer śledczy Resortu 

Bezpieczeństwa Publicznego, od 9 lipca 1945 roku starszy oficer śledczy Wydziału VIII Depar-

tamentu I MBP, od 1 lipca 1947 roku Kierownik Sekcji 1 Wydz. II Departamentu Śledczego 

MBP, od 1 listopada 1948 roku Kierownik Sekcji 2 p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału III Depar-

tamentu Śledczego MBP, od 1 kwietnia 1951 roku Zastępca Naczelnika Wydziału III Departa-

mentu Śledczego MBP, od 1 grudnia 1952 roku Zastępca Naczelnika Wydziału II Departamentu 

Śledczego MBP, od 1 marca 1954 roku Zastępca Naczelnika Wydziału II Departamentu Ochrony 

Rządu MBP, od 1 października 1955 roku Naczelnik Wydziału VIII Departamentu VIII Komite-

tu ds. BP, a od 1956 roku Oficer Ewidencji Operacyjnej MSW. Zmarł w 1965 roku. Por.:  

M. Piotrowski, op. cit.; Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, 

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=W&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo

=1&nameId=6562&osobaId=49541& [dostęp: 4.07.2016]. 

42 IPN BU 944/214, Akt oskarżenia przeciwko Tabaczkiewicz Aleksandrze, Warszawa, 27 li-

stopada 1948 r., k. 89–94. 

43 Ibidem, k. 92. 

44 Ibidem, Postanowienie o zatwierdzeniu aktu oskarżenia, Warszawa, 9 grudnia 1948 r., k. 95. 

45 Ibidem, Przesłanie aktu oskarżenia, 9 grudnia 1947 r., k. 96. 

46 Ibidem, Protokół odczytania aktu oskarżenia, 20 grudnia 1948 r., k .97. 
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Proces 

Rozprawie przewodniczył kpt. Stanisław Wotoczek47, a ławnikami byli  

st. szer. Leon Brzeziński oraz st. szer. Eugeniusz Kotynia. Protokólantem 

sierż. Stefan Pawłowski. Na zasadzie art. 209, § 1 Kodeksu Wojskowego Po-

stępowania Karnego z 23 czerwca 1945 roku jawność rozprawy wyłączono  

z uwagi na to, że zachowanie tajemnicy jest niezbędne ze względu na bezpie-

czeństwo państwa48.  

Jak na ciężar zarzutów, za które groziła kara śmierci, rozprawa sprawia-

ła wrażenie wręcz błyskawicznej. 

Na świadków wezwani zostali Władysław Jedliński oraz Mieczysław Ka-

walec. W złożonych wyjaśnieniach Tabaczkiewicz przyznała się częściowo do 

stawianych zarzutów. Nie była w stanie zaprzeczyć swoim związkom z Je-

dlińskim, więc starała się pokazać inny charakter tej znajomości, co w po-

równaniu do omówionego wyżej śledztwa jest istotnym novum. Stwierdziła, 

że Jedliński interesował ją „jako mężczyzna” i nie mówił, że należy do niele-

galnej organizacji. Trudno przepuszczać, że sąd da tej tezie wiarę, lecz  

w akcie desperacji wszelkie chwyty wydają się dawać realną nadzieję. Nie 

zaprzeczyła również swoim kontaktom z Gintherem, przyznając, że wiedziała 

o jego ukrywaniu się przed władzami. Nie była też w stanie zaprzeczyć temu, 

że przepisywała teksty na zlecenie Jedlińskiego. Zaprzeczyła natomiast jed-

noznacznie zarzutom, że przekazywała informacje pochodzące z MON. 

Stwierdziła tylko, że otrzymywała od Jedlińskiego przesyłki do przekazania  

i jedną z takich przesyłek postanowiła sprawdzić. Wówczas miała w niej za-

uważyć jakieś zestawienia, co nasunęło jej podejrzenia, że Jedliński współ-

pracuje z WiN. Jednoznacznie możemy dostrzec, że Tabaczkiewicz próbowała 

przedstawić siebie jako zakochaną dziewczynę, nieświadomie wykonującą 

polecenia „Marty”49. Jak wspomniano już wyżej, teza ta pojawiła się dopiero 

podczas rozprawy. Podczas długiego śledztwa trudno na nią trafić. Pozwala 

to sądzić, że taka linia obrony mogła być sugestią obrońcy. Widać to tym wy-

                                                           
47 Stanisław Wotoczek – ur. w 1906 roku, przed wojną był sekretarzem Sądu Grodzkiego  

w Śniatyniu, we wrześniu 1939 roku – kierownikiem kancelarii 6 psk z Żółkwi, a następnie nau-

czycielem w szkole powszechnej i sekretarzem Sądu Grodzkiego w Śniatyniu, w 1944 roku został 

zmobilizowany do wojska, gdzie był dowódcą drużyny i pisarzem 21 zapas. pa. Następnie był kie-

rownikiem kancelarii i sekretarzem Wojskowej Prokuratury 2 DArt, od marca 1946 roku – aseso-

rem WSO we Wrocławiu, później – asesorem (od czerwca do października 1947 roku) i sędzią WSR 

we Wrocławiu (do maja 1948 roku), do września 1949 roku był sędzią WSR w Warszawie, kiedy to 

przeniesiony został do rezerwy. Jako sędzia orzekł co najmniej 32 wyroki śmierci. W cywilu praco-

wał jako kierownik kieleckiego oddziału „Orbisu”. Por.: K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia. 

Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków – Wrocław 2005, s. 464; idem, 

Zbrodnie w majestacie prawa 1944–1955, Warszawa 2000, s. 382. 

48 IPN BU 944/214, Protokół rozprawy głównej, Warszawa 29 grudnia 1948 r., k. 100. 

49 Ibidem, k. 101–102. 
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raźniej, że na bliżej niesprecyzowane pytanie obrońcy odpowiedziała: Prosi-

łam Jedlińskiego, by zaprzestał tej działalności i jego kochałam50. 

Sędzia z pewnością zauważył tę niespójność, skoro odczytał zeznania zło-

żone przez Tabaczkiewicz w dniach 17–19 listopada. Oskarżonej pozostało 

tylko podtrzymanie owych zeznań i dodanie wyżej cytowanej uwagi o swoich 

rzekomych uczuciach wobec Jedlińskiego51. 

Tę desperacką próbę obrony najwidoczniej wychwycił Jedliński, który 

podczas rozprawy stwierdził, że wykorzystał fakt, że Tabaczkiewicz była jego 

sekretarką i dawał jej materiały do przepisywanie, nie płacąc nic za to. Zmu-

szony był przyznać, że sekretarka miała świadomość, iż przepisywane mate-

riały są nielegalne, lecz natychmiast zaznaczył, że oskarżona prosiła go, aby 

zaprzestał tej działalności. Dodał też, że oskarżoną po prostu wykorzystał do 

swoich celów52. 

Niewielkie pole manewru miał w swoich zeznaniach Kawalec, którzy 

przyznał się do wypłacenia pieniędzy Tabaczkiewicz, ale przede wszystkim 

stwierdził, że razem z Jedlińskim, brali we trójkę udział w „odprawie orga-

nizacyjnej”53. 

Oskarżonej i obrońcy pozostało tylko poprosić o łagodny wymiar kary  

i oczekiwać na ogłoszenie wyroku54. 

Wyrok ogłoszono 31 grudnia 1948 roku. 

Sąd uznał Tabaczkiewicz winną tego, że pełniła rolę informatorki, ma-

szynistki i łączniczki szefa wywiadu KG WiN Mieczysława Kawalca oraz jego 

zastępcy Władysława Jedlińskiego. Uniewinniona została z zarzutu przyjęcia 

„korzyści majątkowej”. Ten punkt uznany został po prostu jako zwrot kosz-

tów podróży. Mimo to, tak udowodnione winy wystarczyły na orzeczenie wy-

roku śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 

zawsze i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa55.  

Końcowe zdania uzasadnienia wyroku są z jednej strony ponurą sztan-

cą, którą można przeczytać w wielu wydawanych wyrokach śmierci,  

a z drugiej potrafi zmrozić swoją brutalną wymową: przy wymiarze kary 

Sąd wziął pod uwagę dotychczasową niekaralność oskarżonej, jej pochodze-

nie, zaś z drugiej strony ciężar popełnionego przestępstwa, duże napięcie złej 

woli objawiające się w systematycznym szkodzeniu Państwu Polskiemu, 

oraz gromadzeniu wszelkich wiadomości stanowiących tajemnicę wojskową 

i państwową, stopień rozwoju umysłowego, świadomość dokonywanych czy-

nów przestępnych oraz przewidziane za te czyny sankcje karne. Biorąc pod 

uwagę, silne napięcie złej woli w szczególności pełną świadomość czynu 

                                                           
50 Ibidem, k. 102. 

51 Ibidem, k. 102. 

52 Ibidem, k. 102. 

53 Ibidem, k. 103. 

54 Ibidem, k. 104. 

55 Ibidem, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 31 grudnia 1948 r., k. 105–106. 
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przestępczego, Sąd stanął na stanowisku, że oskarżona nie zasługuje na 

żadne względy, jest jednostką całkowicie niepoprawną i nie nadającą się do 

życia społecznego i w stosunku do niej wymierzył najwyższy ustawowy  

wymiar kary, eliminujący ją na zawsze ze społeczności, a tym samym zabez-

pieczający ład i porządek w Państwie56. 

W dołączonej opinii składu sądzącego stwierdzono, że oskarżona na uła-

skawienie nie zasługuje57. 

Obrońca Wiesław Szczepański złożył 8 stycznia 1949 roku skargę rewi-

zyjną na powyższy wyrok. Pisząc o zbyt surowej karze, uzasadniał to faktem, 

iż Tabaczkiewicz przyznała się do winy i była ofiarą Jedlińskiego. Fakt jej 

współpracy z podziemiem niepodległościowym w czasie pracy w MO próbował 

bagatelizować, twierdząc, że nie miała dostępu do istotnych informacji,  

w przeciwieństwie do Jedlińskiego. Dwukrotnie na zaledwie jednej stronie 

tekstu powtórzył argument o rzekomym uczuciowym zaangażowaniu oskar-

żonej58. Można odnieść wrażenie, że ów argument był najważniejszym i wokół 

którego postanowił prowadzić obronę adwokat. Został również poruszony  

w złożonej w tym samym czasie prośbie o łaskę, gdzie obrońca pisał, że 

oskarżona była jedynie powolnym narzędziem w ręku człowieka, w stosunku 

do którego była zaangażowana uczuciowo i którego zresztą wielokrotnie na-

kłaniała do zawrócenia z błędnej drogi nielegalnego postępowania, w nadziei, 

iż przy boku tegoż człowieka znajdzie ona szczęście i spokój59. 

To samo napisała sama Tabaczkiewicz w swojej prośbie o łaskę, ujmując 

to słowami: ponieważ kochałam go, nie myślałam logicznie, co wykorzystał 

całkowicie Jedliński60. Sama prośba o łaskę napisana przez Tabaczkiewicz 

nie jest zbyt obszerna. Jest to zaledwie niewiele ponad strona tekstu, z czego 

duża część to własny życiorys, a na końcu zapewnienie o zrozumieniu błędu  

i zapewnienie o chęci uczciwej pracy dla dobra państwa polskiego. Biorąc pod 

uwagę, że tekst powstał po piśmie stworzonym przez adwokata, nie można 

wykluczyć, że za ostateczny kształt prośby Tabaczkiewicz odpowiadał rów-

nież adwokat. Z tego powodu trudno przywiązywać się do osobistych wynu-

rzeń oskarżonej. Raczej należy to traktować jako dramatyczną walkę o życie. 

Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie reprezentowany przez ppłk.  

Alfreda Janowskiego61 oraz ppłk. Józefa Wareckiego62 postanowił sprawę 

                                                           
56 Ibidem, k. 108. 

57 Ibidem, Opinia składu sądzącego, k. 109. 

58 Ibidem, Skarga rewizyjna, Warszawa 8 stycznia 1949 r., k. 116. 

59 Ibidem, Prośba o łaskę, Warszawa 5 stycznia 1949 r., k. 120.  

60 Ibidem, Prośba o ułaskawienie, Warszawa 20 stycznia 1949 r., k. 122. 

61 Alfred Janowski – ur. w 1903 roku, przed wojną był asesorem i sędzią Sądu Grodzkiego  

w Bydgoszczy, podczas okupacji członek Korpusu Obrońców Polski, a następnie PAL, w marcu 

1945 roku zgłosił się do pracy do Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy, w 1945 roku zmobilizowany do 

wojska, został sędzią i szefem Wydziału II (od marca do września 1945 roku), wiceprezesem (od 

września 1945 do maja 1949 roku), sędzią NSW (od maja 1949 do września 1951 roku, kiedy 
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Tabaczkiewicz przekazać Wojskowemu Sądowi Rejonowemu w Warszawie do 

ponownego rozpatrzenia. Jednak uzasadnienie tegoż postanowienia wskazy-

wało, że sprawa nie ułożyła się po myśli oskarżonej. Sędziowie pozostawili 

bowiem bez rozpoznania rewizję obrońcy. Stwierdzili natomiast, że Wojsko-

wy Sąd Rejonowy nie rozpatrzył należycie najistotniejszych okoliczności spr-

awy, czyli „bezpośredniej działalności wywiadowczej skazanej”, które to oko-

liczności w toku przewodu sądowego nie zostały ujawnione63. 

Wobec powyższych uwag sędziów Wojskowy Sąd Rejonowy musiał prze-

prowadzić ponowną rozprawę, która odbyła się 9 maja 1949 roku. Przewod-

niczył sam Mieczysław Widaj64 przy udziale ławników st. strz. Franciszka 

Staszczaka i strz. Michała Bednarskiego. Prokuratora na rozprawie nie było. 

Jako obrońca stawił się dotychczasowy adwokat Wiesław Szczepański. Po-

dobnie jak poprzednio, tak i teraz Sąd wyłączył jawność rozprawy ze względu 

na bezpieczeństwo państwa. Tym razem Tabaczkiewicz nie przyznała się do 

żadnych zarzutów. Stwierdziła, że nie gromadziła żadnych informacji, a je-

dynie przepisywała dyktowane jej teksty. Nie przyjmowała również pienię-

dzy, a kwota, którą otrzymała to po prostu zwrot kosztów podróży. 

Wyrok ogłoszono 9 maja i podobnie jak za pierwszym razem, tak i teraz 

uznano Tabaczkiewicz winną współpracy z WiN, natomiast uniewinniono  

z zarzutu pobierania pieniędzy. Wystarczyło to oczywiście na wymierzenie 

kary śmierci65.  

W uzasadnieniu wyroku napisano, że przy wymiarze kary Sąd miał na 

uwadze, że oskarżona zajmowała w sieci wywiadowczej WiN stanowisko 

eksponowane, bo przy Komendzie Głównej, że pośredniczyła w przekazywa-

niu informacji z całego kraju między zastępcą kierownika siatki wywiadow-

                                                                                                                                               

został przeniesiony do rezerwy). Sędzia Sądu Najwyższego w latach 1957–1962. Jako sędzia 

orzekł co najmniej 13 wyroków śmierci. Por.: K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia..., s. 319; 

idem, Zbrodnie w majestacie prawa 1944–1955...,  s. 382. 

62 Józef Warecki (właść. Józef Warenhaupt) – ur. w 1916 roku, przed wojną ukończył prawo 

na UJ, w latach 1939–1943 przebywał w ZSRR, od 1943 roku w służył w wojsku jako saper,  

a następnie sędzia Sądu Polowego 1 DP (do maja 1945 roku), sędzia Wojskowego Sądu Mary-

narskiego w Gdyni (do września 1945 roku), sędzia sądu dywizyjnego, sędzia NSW (od lutego 

1946 do września 1950). Por.: K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia..., s. 457–458. 

63 IPN BU 944/214, Postanowienie, Warszawa 8 kwietnia 1949 r., k. 124–125. 

64 Mieczysław Widaj – ur. w 1912 roku, przed wojną ukończył prawo na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza we Lwowie, we wrześniu 1939 roku dowódca plutonu artylerii 60 dac, następnie 

ukrywał się w Mościskach, gdzie pracował w kancelariach adwokackich, był oficerem łączności 

Obwodu Mościska AK, we wrześniu 1944 roku zgłosił się do Oddziałów Leśnych „Warta”, 15 

marca 1945 roku zmobilizowany do LWP, został sędzią WSG w Warszawie, a następnie w Łodzi, 

od 1949 roku zastępca szefa i szef WSR w Warszawie oraz zastępca prezesa NSW, w 1956 roku 

zwolniony do rezerwy, orzekł co najmniej 105 kar śmierci. Skazywał m.in. w procesach biskupa 

Czesława Kaczmarka, Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” czy Jana Mazurkiewicza „Radosła-

wa”. Por.: K. Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa…, s. 171–174, 382. 

65 IPN BU 944/214, Wyrok, Warszawa 9 maja 1949 r., k. 142–143. 
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czej na cały kraj, że jako osoba o średnim wykształceniu musiała tym bar-

dziej zdawać sobie sprawę ze szkodliwości swych czynów dla Państwa Pol-

skiego, że zatem wykazała znaczy stopień napięcia złej woli przestępczej  

i dlatego Sąd uznał, że nawet jako okoliczność częściowo-łagodzącą mogące 

być przyjęte uczucie oskarżonej do Jedlińskiego nie może jej usprawiedliwić 

w tym zakresie, by złagodzić jej karę, na którą przy przyjęciu wyżej przyto-

czonych okoliczności obciążających zasłużyła-zważywszy nadto długi czas 

popełniania przestępstw i stopień niebezpieczeństwa dla Państwa Polskiego 

z jej działalności płynący – Sąd uznał, że tylko zupełnie wyeliminowanie 

oskarżonej ze społeczeństwa może zadość uczynić krzywdom wyrządzonym 

Państwu Polskiemu i stąd też zastosował do oskarżonej najwyższy wymiar 

kary jako odpowiedni jej winie66.  

W opinii składu sędziowskiego podpisanej przez Widaja napisano, że 

oskarżona nie zasługuje na ułaskawienie, bowiem będąc powołaną w szere-

gach M.O. do zwalczania przestępczości, względnie do pomocy w zwalczaniu 

tejże, sama już wtedy rozpoczęła swoją zbrodniczą działalność67. 

Rozpoczęła się kolejna batalia o życie. Skarga rewizyjna obrońcy nie od-

niosła skutku i 24 czerwca sąd utrzymał wyrok w mocy. Jedyną nadzieją 

pozostał więc Bolesław Bierut. Ten 15 lipca podjął decyzję o skorzystaniu  

z prawa łaski i wyrok został zamieniony na 15 lat więzienia68. Współpracow-

niczka Jedlińskiego ocaliła życie, ale i tak 15 lat to dla osoby w wieku lat 37 

trudny do wyobrażenia szmat czasu. Z czasem musiały się więc pojawić pró-

by zmniejszenia wyroku. 

Aleksandra Tabaczkiewicz odsiadywała wyrok w owianym złą sławą mo-

kotowskim więzieniu na ul. Rakowieckiej69. 

Dosyć ciekawe jest tutaj pismo Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego  

w Warszawie z 3 lutego 1955 roku do Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowe-

go (wynikające najpewniej z wniosku adwokata z dnia 14 stycznia70), w któ-

rym napisano, że mając […] na uwadze, że skazana dopuściła się przestęp-

stwa w pierwszych latach po wyzwoleniu, że przebywając w więzieniu już 

blisko 7 lat sprawuje się nienagannie i wykazuje poprawę oraz zrozumienie 

szkodliwości dokonanego przestępstwa, dochodzę do wniosku, że wobec nie-

możności stosowania ani ustawy amnestyjnej ani też ustawy o przedtermino-

wym zwolnieniu, celowym byłoby poddanie wyroku rewizji z trybie nadzoru 

                                                           
66 Ibidem, k. 146. 

67 Ibidem, Opinia składu sądzącego, k. 150–151. 

68 Ibidem, Wyrok, Warszawa 9 maja 1949 r., k. 142–146. 

69 Ibidem, Pismo Naczelnika Więzienia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, 

Warszawa 20 maja 2016 r., k. 174. 

70 Ibidem, Pismo Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie do Szefa Wojskowego 

Sądu Rejonowego w Warszawie, Warszawa 24 lutego 1955 r., k. 201. 
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sądowego na korzyść skazanej i złagodzenie jej kary do 10 lat więzienia71. 

Najwyższy Sąd Wojskowy nie wyraził jednak zgody na takie rozwiązanie72. 

Opinia Naczelnika Więzienia o osadzonej również nie pomagała w staraniach 

o uwolnienie. W opinii z 20 lipca 1955 roku st. insp. T. Kurzyński napisał, że 

do popełnionego przestępstwa na wolności przyznaje się, lecz nie całkowicie, 

stara się pomniejszyć swą winę i udział jaki brała w popełnianym przestęp-

stwie. Wymiar kary jaki jej wymierzono uważa za niesłuszny. W czasie pobytu 

w więzieniu zrozumiała częściowo swoje niewłaściwe postępowanie na wolno-

ści, lecz nie zrozumiała go jeszcze całkowicie. W stosunku do ustroju Polski 

Ludowej i ZSRR w/w jest wrogo ustosunkowana73. Podobna w swej wymowie 

była opinia z 22 maja 1956 roku, czyli napisana już po zastosowanej amnestii 

łagodzącej karę do 10 lat więzienia (koniec wyroku przypadał wówczas  

w 1958 roku): […] co do przemian ideologicznych jej nie zauważono za czas 

pobytu w tutejszym więzieniu aby wypowiadała się pozytywnie za ustrojem 

socjalistycznym. W rozmowie z nią na tematy życia politycznego orientuje się, 

wypowiada się rzeczowo. Jednak mało przemawia za tym, że jest ona więź-

niem przekonanym co do ustroju obecnej rzeczywistości. Jest ona więźniem,  

w którym tkwią jeszcze pozostałości ideologii burżuazyjnej74. 

W 1956 roku na mocy amnestii karę złagodzono do 10 lat75, a następnie 

Rada Państwa decyzją z 31 października 1956 roku postanowiła darować 

resztę kary. W ten sposób Tabaczkiewicz, po 8 latach odsiadki, mogła wyjść 

na wolność76. Dzień odzyskania wolności przypadł 7 listopada 1956 roku, 

kiedy to opuściła mokotowskie więzienie77. 

*** 

Aleksandra Tabaczkiewicz miała dużo szczęścia. Uniknęła wykonania 

kary śmierci. Lecz pamiętać przy tym należy, że proces poprzedziło bardzo 

długie, 10-miesięczne śledztwo prowadzone przez wytrwanych specjalistów. 

Zeznający w jej sprawie Kawalec zapłacił najwyższą z możliwych cenę za 

swój sprzeciw wobec powojennej rzeczywistości w Polsce. Lecz Kawalec, po 

aresztowaniu Łukasza Cieplińskiego, był niewątpliwie głową i mózgiem całe-

go WiN. Tabaczkiewicz była zaledwie maszynistką jego zastępcy. Dla niej 

owo zaangażowanie w działalność Komendy zakończyło się ośmioletnią od-

                                                           
71 Ibidem, Pismo do Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie, Warszawa 3 lu-

tego 1955 r., k.200. 

72 Ibidem, Pismo Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie do Szefa Wojskowego 

Sądu Rejonowego w Warszawie, Warszawa 24 lutego 1955 r., k. 201. 

73 Ibidem, Opinia, Warszawa, 20 lipca 1955 r., k. 213. 

74 Ibidem, Opinia, Warszawa, 22 maja 1956 r., k. 229. 

75 Ibidem, Postanowienie o zastosowaniu amnestii, Warszawa, 3 maja 1956 r., k. 223. 

76 Ibidem, Pismo Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie do Wojskowego Sądu Gar-

nizonowego w Warszawie, 6 listopada 1956 r., k 242. 

77 Ibidem, Zawiadomienie o zwolnieniu więźnia karnego, Warszawa, 7 listopada 1956 r., k. 246. 
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siadką. Trudno jednoznacznie orzec, co zadecydowało, że Bierut zdecydował 

się na łaskę. Przecież wyrok śmierci usłyszała dwukrotnie na dwóch rozpra-

wach. Sędzia stwierdził bez ogródek: musi zostać wyeliminowana na zawsze 

ze społeczności. I faktycznie: stalinizm wyeliminował w ten sposób kilka ko-

biet, nie tylko legendarną „Inkę”, ale chociażby Barbarę Niemczyk i Krystynę 

Mielczarek – pracowniczki Głównego Zarządu Informacji, które podjęły 

współpracę z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim. Ich działalność była dosyć 

podobna do zaangażowania Tabaczkiewicz. Wyrok śmierci wykonano również 

na Irenie Odrzywołek – strażniczce więziennej skazanej za pomoc w ucieczce, 

czy na Kazimierze Garbowskiej – telefonistce Wojewódzkiego Urzędu Bez-

pieczeństwa Publicznego, która zdezerterowała z UB78. Kara śmierci mogła 

być odstraszająca, ale mogła być też zemstą za zdradę. Aleksandra Tabacz-

kiewicz, jako pracownik MO, pasowała w te ramy. Lecz w jej przypadku wła-

dzy najwyraźniej wystarczyło trwałe „wyeliminowanie” ze społeczeństwa 

Kawalca. Jedliński – jej „promotor” w konspiracyjnym świecie – również 

ocalił życie. Znaczenie w tej sprawie mogło mieć też to, że o ile wspomniane 

wyżej pracowniczki GZI były najgłębiej zakonspirowanymi przedstawiciel-

kami podziemia w strukturach bezpieczeństwa, o tyle Aleksandra Tabacz-

kiewicz pełniła rolę maszynistki i kurierki, której po prostu nie zdołano udo-

wodnić większego zaangażowania, co wytykał śledczym i sędziom Najwyższy 

Sąd Wojskowy. To mógł być rzeczywisty powód, dla którego ocaliła życia, 

podobnie jak Jedliński, który w swoim śledztwie dosyć skutecznie gmatwał  

i plątał śledczym wątki. Wytrwałość w śledztwie mogła mieć więc duże zna-

czenie, podobnie jak nieodłączny element szczęścia w takich sytuacjach. 

Abstract  

Battle for life against Stalinist justice – investigation  
and the process of Aleksandra Tabaczkiewicz 

The article reconstructs the causes of arrest, investigation and the law-

suit Alexandra Tabaczkiewicz–typists in the Civic Militia Headquarters in 

Bydgoszcz. She was sentenced to death, but the sentence was eventually 

changed to 15 years in prison. She was convicted for working for polish un-

derworld. Władysław Jedlinski – nickname "Marta", drawn her into coopera-

tion for the polish underworld. Alexander Tabaczkiewicz has gone through  

a very long investigation, which lasted from February to November 1948. 

Two processes have been carried out, which has been sentenced twice the 

death penalty. Only pardon saved her life. During the trial she tried to con-

                                                           
78 T. Brzustowski, Nie tylko „Inka”. Wyroki śmierci wykonane na kobietach w okresie 

stalinowskim, „Przeszłość i Pamięć. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa” 2013, 

nr 41, s. 216–220. 
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vince the judges that her cooperation with the underworld linked with the 

fact that she was in love with Jedlinski. During the investigation, she didn't 

not used this argument. Probably it was an idea of her lawyer. Alexander 

Tabaczkiewicz went out in from the prison 1956. 

 

Key words: Aleksandra Tabaczkiewicz, Stalinist justice, polish under-

world 

Słowa kluczowe: Aleksandra Tabaczkiewicz, stalinowski wymiar spra-

wiedliwości, polskie podziemie 
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Finanse Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej w Opolu w latach 1950–1990 

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza odgrywała w latach 1948–1989 

dominującą rolę w polskim systemie politycznym. Wyjątkowość najważniej-

szej partii politycznej PRL wynikała m.in. z jej gospodarki finansowej.  

Gromadzenie i wydawanie pieniędzy przez PZPR było w PRL tematem tabu. 

Wiadomości na ten temat nie przedostawały się do opinii publicznej1.  

Problematyka gospodarki finansowej PZPR była rzadko podejmowana  

w historiografii2.  

Cezura chronologiczna artykułu obejmuje lata 1950–1990, czyli cały 

okres funkcjonowania KW PZPR, od powstania województwa opolskiego po 

samorozwiązanie PZPR w styczniu 1990 roku.   

Finansom Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-

botniczej w Opolu do tej pory nie poświęcono żadnej publikacji naukowej. 

Powstanie województwa opolskiego pociągnęło za sobą w czerwcu 1950 

roku powołanie do życia KW PZPR w Opolu, który przez następne  40 lat 

był wiodącą siłą polityczną Śląska Opolskiego. Przejął dotychczasowe ko-

mitety powiatowe z Katowic i Wrocławia. Zdecydowana większość pracow-

ników aparatu partyjnego organizującego KW PZPR została skierowana  

z Katowic do Opola.  

                                                           
1 M. Żukowski, Dokumentacja finansowa Komitetów Wojewódzkich PZPR na przykładzie 

gdańskiej organizacji partyjnej – Instrukcja do preliminarza budżetowego na 1950 roku, „Komu-

nizm: System – Ludzie – Dokumentacja” 2012, nr 1, s. 230.  

2 A. Bećka, J. Molesta, Sprawozdanie z likwidacji majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej, Sopot – Warszawa 2001; D. Stola, Finanse PZPR, [w:] Centrum władzy w Polsce 

1948–1970, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003; idem, Złote lata PZPR: Finanse partii w deka-

dzie Gierka, Warszawa 2008; idem, Finanse PZPR w jej ostatnich latach, „Więź” 2000, nr  

3; M. Żukowski, Dokumentacja finansowa…; D. Stola, „Skrywana potęga”. Gospodarka finanso-

wa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku. Od zorganizo-

wania komitetu do reformy finansów partyjnych w październiku 1950 roku, „Zapiski Historycz-

ne” 2012, nr 2. 
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Główną bazę archiwalną dla omawianej problematyki stanowią akta 

przechowywane w Archiwum Państwowym w Opolu – zespoły: Komitet Wo-

jewódzki PZPR w Opolu (przede wszystkim: protokoły konferencji wojewódz-

kich, posiedzeń plenarnych, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i posiedzeń 

Egzekutywy KW, Sekretariatu KW; sygn. 1–673), Komitet Miejski PZPR  

w Opolu. Ponadto wykorzystano dokumenty Archiwum Akt Nowych – zespół 

KC PZPR. 

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu 

własną działalność finansową rozpoczął 1 lipca 1950 roku. Wydatki związane 

z organizacją do 1 lipca pokrywane były przez KM PZPR w Opolu, KW PZPR 

w Katowicach, a w trzeciej dekadzie czerwca przez KW PZPR w Opolu ze 

środków pożyczonych z KW PZPR w Katowicach3. W roku kalendarzowym 

1950 wydano 4 862 154,98 zł, co przy planowanym budżecie wynoszącym 

5 302 205,00 zł, stanowiło niewielką kwotą. W dużej mierze było to efektem 

połowicznego wykorzystania środków zabezpieczonych na utrzymanie pojaz-

dów zarówno w KW, jak i w komitetach powiatowych (wykorzystano zaled-

wie 319 508,41 zł z 724 305,00 zł)4.  

 Działalność finansowo-gospodarcza KW była oparta na preliminarzach 

budżetowych zatwierdzonych przez KC. Wojewódzka Komisja Rewizyjna 

współuczestniczyła każdorazowo w opiniowaniu rocznych wniosków preli-

minarzy budżetowych do KC oraz sporządzała do rocznych bilansów swoje 

sprawozdania oceniające działalność finansowo- materialną instancji woje-

wódzkiej5. Z założenia głównym źródłem finansowania PZPR miały być 

składki członkowskie i niemal przez cały okres jej istnienia rzeczywiście 

tak było (taryfy składek członkowskich w wybranych latach prezentują 

tabele 1 i 2)6.  

 

 

 

 

                                                           
3 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIV-11, Sprawozdanie opisowo-analityczne z działalności fi-

nansowo-gospodarczej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu za rok operacyjny 1950.  

4 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIV-11, Rachunek wykonania preliminarza budżetowego za 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1950 roku, k. 2–4. 

5 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 165, Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej KW 

PZPR w Opolu za okres od 14 II 1960 r. do 16 III 1962 r., k. 68. 

6 Składki członkowskie w końcowym okresie rządów Władysława Gomułki oraz w latach 

1979–1980 przekroczyły budżet PZPR. Z kolei w latach 1981–1982 oraz 1987–1989, ze względu 

na gwałtowny spadek wpływów z tytułu składek, nie udawało się skonstruować stabilnych bu-

dżetów. Katastrofalnie pod tym względem sytuacja wyglądała w końcowym okresie istnienia 

PZPR. W 1988 roku składki pokryły 12% wydatków całej partii, a w roku 1989 zaledwie 3%;  

D. Stola, Finanse PZPR…, s. 134.  
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Tabela 1. Taryfy składek partyjnych PZPR w 1965 roku 

Kategoria Stawka składki 

Pensja do 600 zł 0,50 zł 

Pensja od 601-2000 zł 1,0% 

Pensja powyżej 4000 zł 1,5% 

Chłopi 2-10 zł 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 968, List Wydziału Organizacyjnego KC PZPR 

do I sekretarzy KW, KP (KM i KD) w sprawie zasad obliczania wysokości składek par-

tyjnych, k. 706. 

Tabela 2. Zasady obliczania wysokości składek partyjnych PZPR w 1975 roku 

Kategoria Wysokość składki 

Pracujący zawodowo, przy  

zarobkach netto w granicach: 

1200-3000 zł 0,5% 

3001-6000 zł 1,0% 

6001-9000 zł 1,5% 

9001-12000 zł 2,0% 

powyżej 12000 zł 2,5% 

Zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin,  

przy zarobkach miesięcznych do 1200 zł 
2 zł 

Rolnicy i pracownicy rolniczych spółdzielni  

według dochodów 
nie mniej niż 5 zł 

Emeryci i renciści – przy świadczeniach do 3000 zł 
1 do 15 zł (deklaracja 

członka) 

Emeryci i renciści – przy świadczeniach powyżej 3000 zł 
wg stopy procentowej dla 

pracujących zawodowo 

Osoby bez dochodów (studenci, uczniowie, niepracujący 

członkowie rodzin, żołnierze zasadniczej  

służby wojskowej) 

1 zł 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 972, Instrukcja Sekretariatu KC PZPR w spra-

wie wysokości i zasad obliczania składek partyjnych, k. 247–249. 

Wzrost liczby członków partii w latach 1951–1956 oraz skuteczna ścią-

galność składek partyjnych utrzymywały budżet KW w dobrej kondycji. 

Przemiany polityczne roku 1956, a także weryfikacja przeprowadzona wśród 

członków PZPR sprawiła, iż ich liczba spadła z 43,6 tys. w 1956 roku do 30,3 

tys. w 1958 roku. Przełożyło się to na sytuację finansową PZPR, która w tym 

okresie nie uchwaliła budżetów. W okresie październik 1956 – luty 1957 

zwolniono 70 pracowników politycznych KW. Redukcja aparatu była elemen-

tem reżimu oszczędnościowego7. Lata kolejne i systematyczna odbudowa 

liczebności przyniosła stabilizację finansów (tabela 3). Wypracowano nad-

                                                           
7 Dodatni bilans finansowy „Trybuny Opolskiej” (organ prasowy KW PZPR w Opolu) dzięki 

redukcji etatów dziennikarskich z 47 do 29. Za: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 165, Sprawoz-

danie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej KW PZPR w Opolu za okres od 14 II 1960 r. do 16 III 

1962 r., k. 73. 
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wyżki budżetowe: 1960 – 137 862 zł, 1961 – 695 419 zł. Procentowy rozkład 

wydatków w latach 1960–1961 obrazuje wykres 1. Widoczna poprawa nastą-

piła także w opłacalności składek przez członków – 89,4%, POP – 87,4% 

(1960–1961), w 1956 roku odpowiednio 70,9% i 73,2%8.  

Tabela 3. Budżet KW PZPR w Opolu w latach: 1956, 1960 i 1961 

Rok Zmiana wielkości budżetu 1956 =100% Wykonanie budżetu 

1956 100,0 101,2% 

1960 91,5 94,7% 

1961 97,8 94,6% 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 165, Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewi-

zyjnej KW PZPR w Opolu za okres od 14 II 1960 r. do 16 III 1962 r., k. 68. 

Wykres 1. Rozkład wydatków KW PZPR w Opolu w latach 1960–1961 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 165, Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewi-

zyjnej KW PZPR w Opolu za okres od 14 II 1960 r. do 16 III 1962 r., k. 69. 

Redukcja wydatków w większości zakresów działania KW PZPR w Opolu 

przebiegła skutecznie. Wyjątkiem była działalność zagraniczna opolskiej 

instancji partyjnej, na co wielokrotnie zwracano uwagę. Szczególnie duże 

przekroczenia występowały w kategorii obsługi delegacji zagranicznych.  

W 1962 roku koszty wyżywienia kilkakrotnie przekraczały stawki wyznaczo-

                                                           
8 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 165, Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej KW 

PZPR w Opolu za okres od 14 II 1960 r. do 16 III 1962 r., k. 72. 
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ne przez Wydział Organizacyjny i Ogólny KC zawarte w piśmie z dnia  

5 czerwca 1962 roku (L.dz. Og/12/3/62)9.  

Kolejnym okresem, kiedy wydatki KW PZPR w Opolu uległy znacznemu 

wzrostowi, były obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 roku. Szcze-

gólnie widoczne było to w przekroczeniu limitu kilometrów dla samochodów 

KW. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku diet i zwrotów kosztów po-

dróży służbowych dla pracowników aparatu10. Końcówka lat sześćdziesiątych 

XX wieku była dla budżetu PZPR jednym z najbardziej korzystnych okresów. 

Składki członkowskie w ujęciu ogólnokrajowym przekraczały wydatki i to 

pomimo niewielkiej dynamiki wzrostu płac, które były podstawą do oblicza-

nia ich wysokości. Wysokość ówczesnych płac pracowników politycznych  

zaprezentowano w tabeli 4. 

Tabela 4. Tabela płac pracowników politycznych aparatu partyjnego komitetów woje-

wódzkich i podległych obowiązująca od dnia 1 maja 1967 roku  

Lp. Stanowisko pracy 

G
r
u

p
a

  

z
a

s
z
e
r
e
g

. 
Płaca miesięczna 

D
o

d
a

te
k

  

k
w

a
r
ta

ln
y

 

z
a

s
a

d
n

ic
z
a

 

b
r
u

tt
o

 

d
o

d
a

te
k

  

s
p

e
c
ja

ln
y

 
1. I sekretarz KW I 3000 

3400-

4200 
6000 

2. 

3. 

Sekretarz KW 

Przewodniczący WKKP 
II 2800 

2600-

3300 
4500 

 /nie występowała w KW/ III - - - 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kierownik wydziału KW 

Z-ca przew. WKKP 

Kierownik WOPP 

I sekretarz KP, KM, KD I kat. 

 

IV 

 

2600 

 

1650-

2100 

 

2400 

8. I sekretarz KP, KM, KD II kat. V 2400 
1400-

1900 
2000 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

Z-ca kierownika wydz. KW 

Z-ca kierownika wydz. KW ds. finan-

sowych – gł. księgowy KW 

Sekretarz KP, KM, KD I kat 

I sekretarz KZ I kat 

 

 

VI 

 

 

2400 

 

 

1400-

1800 

 

 

1500 

 

                                                           
9 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXIV-189, Sprawozdanie z kontroli finansowo-gospodarczej 

przeprowadzonej w miesiącu październiku 1967 roku przez rewidentów Biura Inspekcji Finan-

sowo-Gospodarczej KC PZPR, k. 9. 

10 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 340, Protokół z obrad Egzekutywy Komitetu Wojewódz-

kiego PZPR w Opolu, odbytych 20 stycznia 1967 roku, k. 70.  
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Tabela 4. Tabela płac pracowników politycznych aparatu partyjnego komitetów woje-

wódzkich i podległych obowiązująca od dnia 1 maja 1967 roku cd. 

Lp. Stanowisko pracy 

G
r
u

p
a

  

z
a

s
z
e

r
e

g
. 

Płaca miesięczna 

D
o

d
a

te
k

  

k
w

a
r
ta

ln
y

 

z
a

s
a

d
n

ic
z
a

 

b
r
u

tt
o

 

d
o

d
a

te
k

  

s
p

e
c
ja

ln
y

 

13. 

14. 

15. 

16. 

Kierownik WUML 

Z-ca kierownika WOPP 

Starszy referent WKKP 

Sekretarz KP, KM, KD II kat. 

VII 2200 
1250-

1650 
1500 

17. 

18. 

Starszy instruktor KW 

Starszy instruktor – st. rewident KW 
VIII 2200 

1100-

1450 
1000 

19. 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Instruktor KW 

Instruktor-rewident i starszy księgo-

wy KW 

Referent WKKP 

Kierownik POPP I kat. 

Kierownik wydz. KM, KD 

Sekretarz KZ I kat. 

I sekretarz KZ II kat. 

 

 

 

IX 

 

 

 

2000 

 

 

 

1100-

1350 

 

 

 

1000 

 

26. St. instruktor KP, KM, KD I kat. X 1800 
1100-

1350 
1000 

27. 

28. 

29. 

 

30. 

31. 

Kierownik POPP II kat. 

Instruktor KP, KM, KD I kat. 

Instruktor KP, KM, KD I kat. ds. 

gospodarki wewnątrzpart. 

St. instruktor KP, KM, KD II kat. 

I sekretarz Kom. Miast. I kat. 

 

 

XI 

 

 

1800 

 

 

1000-

1350 

 

 

700 

 

 

32. 

33. 

 

34. 

35. 

36. 

Instruktor KP, KM, KD II kat. 

Instruktor KP, KM, KD II kat. ds. 

gosp. wewnątrzpart. 

Referent KW 

Sekretarz Kom. Miast. I kat. 

I sekretarz Kom. Miast. II kat. 

 

 

XII 

 

 

1600 

 

 

800-1100 

 

 

700 

 

 

37. 

38. 

Sekretarz KZ II kat. 

Instruktor KZ I kat. 
XIII 1500 600-900 

700 

 

39. Referent KP XIV 1400 500-650 600 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 875, Tabela płac pracowników politycznych 

aparatu partyjnego komitetów wojewódzkich i podległych obowiązująca od dnia 1 maja 

1967 r. k. 15.  

Średnia pensja w PRL w 1967 roku wynosiła 2025 zł, tym samym może-

my zauważyć, iż niemal wszystkie stanowiska pracowników politycznych 

miały atrakcyjne stawki wynagrodzeń. Należy przy tym pamiętać, iż poza 

środkami finansowymi, otrzymywanymi bezpośrednio w postaci wynagro-
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dzenia, istotną kwestią były dodatkowe bonifikaty w postaci ułatwionego 

dostępu do mieszkań czy samochodów osobowych. Znacznie gorzej sytuowani 

byli pracownicy biurowi i techniczni aparatu partyjnego (tabela 5). 

Tabela 5. Uposażenia miesięczne pracowników biurowych i technicznych aparatu partyjnego 

Komitetów Wojewódzkich i Komitetów Powiatowych /Miejskich, Dzielnicowych/ obowiązująca 

od dnia 1 maja 1967 roku  

Grupa Stanowisko Szczebel 
Uposażenie 

brutto 

I 

Sekretarka 

Księgowy 

Kasjer 

Referent gospodarczy 

Referent socjalny 

Kierownik biblioteki WOPP 

Służby ochrony gmachu 

 

 

A 

B 

C 

 

 

 

2000 

1800 

1600 

 

II 
Bibliotekarz 

Administrator 

A 

B 

1700 

1500 

III 
Maszynistka 

Magazynier 

A 

B 

C 

1550 

1350 

1150 

IV 

Telefonistka 

Biuralistka 

Powielaczowy 

A 

B 

 

1200 

1050 

V 

Dozorca 

Windziarz 

Szatniarz 

 
 

950 

VI 
Sprzątaczka 

Goniec 
 850 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 875, Tabela uposażenia miesięczne pracowni-

ków biurowych i technicznych aparatu partyjnego Komitetów Wojewódzkich i Komitetów 

Powiatowych, /Miejskich, Dzielnicowych/ obowiązująca od dnia 1 maja 1967 r. k. 16.  

Wzrost przyznanej dotacji centralnej w 1973 roku przełożył się na wyso-

kość pensji pracowników aparatu partyjnego, a także zakres świadczeń do-

datkowych. Środki wykorzystano także na rozbudowę infrastruktury powia-

towych instancji partyjnych. Budynki komitetów powiatowych w Strzelcach 

Opolskich, Opolu, Prudniku i Raciborzu poddano gruntownym remontom,  

a także rozbudowano. Nowe sale konferencyjne przygotowane zostały m.in. 

dla POPP11. W 1974 roku dokonano remontów kapitalnych kolejnych 4 bu-

dynków partyjnych (Grodków, Namysłów, Kluczbork, Krapkowice), a także 

wybudowano nowoczesny biurowiec KP PZPR w Koźlu. Największe trudności 

lokalowe posiadał KW PZPR w Opolu, którego budynek nie spełniał warun-

                                                           
11 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 176, Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Opolu za rok 1973, k. 3–5.  
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ków prawidłowej pracy aparatu partyjnego12. Sytuację miał zmienić gmach 

budowany przy ul. Piastowskiej w Opolu, który ostatecznie został siedzibą 

Instytutu Śląskiego, Instytutu Historii i Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Opolskiego).  

Wykres 2. Rozkład wydatków KW PZPR w Opolu w 1979 roku 

 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 226, Wykorzystanie budżetu 1979 r., k. 34. 

W 1980 roku w biuletynie KW PZPR w Opolu „Nasze Sprawy” wyjaśnio-

no zasady, na których opierało się opłacanie działalności partii. Największy 

udział w finansowaniu miały składki członkowskie, które przekazywano do 

KC, natomiast KW otrzymywało dotacje z władz centralnych. Sugerowano, 

iż PZPR nie otrzymuje żadnych subwencji z państwa, jednak pośrednio ta-

kimi dochodami były zyski z wydawnictw, które dotowano ze środków pu-

blicznych13. W 1980 roku w 44 komitetach wojewódzkich składki partyjne 

nie pokrywały kosztów ich funkcjonowania. Jedynie w Warszawie, Katowi-

                                                           
12 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 176, Notatka Prezydium Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 

w sprawie oceny sprawozdania finansowego KW PZPR w Opolu za 1974 rok, k. 198.  

13 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 3926, Jakimi środkami finansowymi dysponuje Komitet 

Wojewódzki PZPR i jak one powstają?, k. 36–38. 



Finanse Komitetu Wojewódzkiego… 
 

265 

 

cach, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu były wystarczające. Ogółem 51,8% cało-

ści wpływów pochodziło ze składek partyjnych. Ze względu na protesty spo-

łeczne, a także z racji oszczędnościowych, w 10 województwach wstrzymano 

prace przy wznoszeniu nowych budynków KW14. Udział składek w docho-

dach KW PZPR w Opolu osiągnął maksymalny poziom w 1980 roku. Ówcze-

sny budżet opiewał na kwotę niemal 52,2 mln zł. Najwięcej pochłaniały  

płace zasadnicze pracowników aparatu partyjnego (34 957 186 zł), w tym 

pracowników politycznych (29 662 081 zł), administracyjno-technicznych 

(4 040 725 zł) i pracowników transportu (1 254 380 zł). Wysokość płac  

w aparacie partyjnym wedle sprawozdania WKR przedstawia tabela 6.  

Tabela 6. Wysokość pensji zasadniczej w aparacie partyjnym PZPR województwa opol-

skiego w 1980 roku według stanowisk 

Stanowisko Pensja zasadnicza 

I Sekretarz KW 19 800 

Sekretarz KW 14 900 

Kierownik Wydz. KW 10000-108 000 

Zastępca Kierownika Wydziału KW 8700-8900 

I Sekretarz KM, KMG, KG, KZ 8730 

Sekretarz KZ 7000-7200 

Inspektor, St. inspektor KW 7200-7500 

Sekretarz KM, KMG, KG 6300-7000 

Inspektor KM 5800-6600 

Referent w KW 4100 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 236, Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewi-

zyjnej PZPR w Opolu za okres od 22 grudnia 1979 do 12 czerwca 1981 r., k. 48. 

Średnia płaca pracownika politycznego w 1980 roku wynosiła 7657 zł, 

pracownika administracyjno-technicznego – 3459 zł, a pracownika trans-

portu – 4978 zł. Wówczas średnia pensja w PRL wynosiła 6040 zł. Na dzień 

31 grudnia 1980 roku w województwie opolskim zatrudnionych było łącznie 

438 pracowników etatowych, w tym 292 pracowników politycznych, 64 pra-

cowników biurowych, 82 pracowników fizycznych i technicznych. Pracowni-

cy polityczni stanowili 2/3 ogółu zatrudnionych w aparacie partyjnym.  

W 1980 roku nastąpił 4-krotny wzrost zaległości w opłacaniu składek (z 95 

tys. do 372 tys. zł)15.  

W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą w PRL w 1981 roku KW 

PZPR w Opolu został zobowiązany do ograniczenia wydatków o 13,8%, w tym 

                                                           
14 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 1471, Informacja w sprawie budżetu partii, k. 29–30. 

15 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 226, Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Opolu za rok 1980, k. 42. 
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na koszty organizacyjne o 9,3%, szkoleniowe o 17,6%, kancelaryjne o 5,3%, 

ogólne o 9,2%, utrzymanie budynków partyjnych o 1,3%, środków transportu 

o 2,3% i na zakup inwentarza i kapitalne remonty o 1,8%16. Spadek liczby 

członków PZPR przełożył się na łączną kwotę uzyskaną ze składek partyj-

nych. W 1981 roku zrealizowano je jedynie w 83,0%17. 

W 1984 roku subwencja stanowiła 98,8% łącznej sumy dochodów KW. 

Największą pozycją w wydatkach był osobowy fundusz płacy, który stanowił 

59,6% całości18. W 1985 roku nastąpił znaczący wzrost wpływów ze składek, 

które opłaciło 96,4% stanu WOP. Jedynie trzy komitety gminne w Popielo-

wie, Zębowicach i Skoroszycach nie przekroczyły 90%19. Mimo wysokiej ścią-

galności składek, nie pokrywały one wydatków budżetowych. Poniżej dane  

z wybranych lat (tabela 7).  

Tabela. 7. Udział składek członkowskich w sumie wydatków KW PZPR w Opolu w wy-

branych latach 

Rok Suma wydatków Suma składek 
Procentowo skład-

ki/wydatki 

1975 36 654 737,30 28 639 134,50 78,1 

1978 47 445 000,00 37 496 089,50 79,0 

1979 50 280 117,19 42 245 060,00 84,0 

1980 52 191 288,97 47 706 967,00 91,4 

1981 62 476 284,00 26 407 779,00 42,3 

1982 105 032 373,00 30 737 150,00 29,3 

1983 132 999 606,00 41 915 772,00 31,5 

1984 163 478 402,00 47 271 633,00 28,9 

1985 214 238 769,00 61 480 881,00 28,7 

Źródło: APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 182, Protokół z badania rocznego sprawozdania 

finansowego oraz bilansu za rok 1985 Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, prze-

prowadzonego w dniach: 18, 19, 23, 24, 25, 27 i 28 stycznia 1986 r. przez Zespół Woje-

wódzkiej Komisji Rewizyjnej, k. 109. 

W 1985 roku WKR skierowała wniosek do CKR w sprawie uproszczenia 

sprawozdań finansowych KW, które ich zdaniem były absurdalnie rozbudo-

                                                           
16 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 236, Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 

PZPR w Opolu za okres od 22 grudnia 1979 do 12 czerwca 1981 r., k. 48–53. 

17 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 201, Ogólna charakterystyka realizacji budżetu Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Opolu za rok 1981, k. 11–15.  

18 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 662, Zestawienie zbiorcze z wykonania preliminarza bu-

dżetowego, k. 29. 

19 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 470, Informacja dotycząca opłacania składek partyjnych  

w 1985 roku oraz naliczenia składek dla członków i kandydatów na 1986 roku. Wykonanie 

naliczonych składek za I kwartał br.  
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wane i w żaden sposób nie przydatne w codziennej pracy20. Ostatnie lata 

istnienia PZPR to systematyczny jej rozkład.  

Budżet KW PZPR w Opolu, podobnie jak w innych instancjach partyj-

nych, opracowywany był tajnie. Wgląd do jego całości posiadali jedynie I se-

kretarz KW, kierownik Wydziału Ogólnego oraz starszy buchalter. Zbiorcze 

informacje dotyczące zarówno preliminarza, jak i bilansu prezentowano 

członkom Egzekutywy KW, którzy nie wnosili zastrzeżeń do przedstawia-

nych treści, o ile nie występowały przekroczenia w poszczególnych katego-

riach działalności PZPR w województwie opolskim. Mechanizm przepływu 

gotówki opierał się na przekazywaniu składek członkowskich do KC, z które-

go KW otrzymywały dotacje. Niemal zawsze preliminowane fundusze były 

wystarczające (tabela 8). Ich wielkość w wybranych latach prezentuje tabela 

9. Samo wydatkowanie opierało się na comiesięcznych transzach, które prze-

kazywano podległym komitetom terenowym. W ten sposób dyscyplinowano 

pod względem finansowym jednostki podrzędne. Całość systemu finansowego 

PZPR opierała się, podobnie jak funkcjonowanie partii, na centralizmie de-

mokratycznym, w którym nadrzędna jednostka decydowała o działaniach 

podrzędnej.  

Tabela 8. Procent realizacji budżetu KW PZPR w Opolu w wybranych latach 

Rok Procent realizacji budżetu 

1950 91,7% 

1954 90,5% 

1956 101,2% 

1959 82,9% 

1960 98,9% 

1973 95,6% 

1975 97,4% 

1977 95,5% 

1979 96,4% 

1980 95,9% 

1981 94,8% 

1983 94,8% 

1985 93,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie akt zespołów KW PZPR w Opolu (APO) oraz 

KC PZPR (AAN). 

                                                           
20 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 182, Protokół z badania rocznego sprawozdania finanso-

wego oraz bilansu za rok 1985 Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, przeprowadzonego  

w dniach: 18, 19, 23, 24, 25, 27 i 28 stycznia 1986 r. przez Zespół Wojewódzkiej Komisji Rewi-

zyjnej, k. 111–112. 
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Tabela 9. Wielkość budżetu KW PZPR w Opolu w wybranych latach 

Rok Budżet wykonany 

1950 4 862 154,98 

1959 11 219 160,34 

1960 12 359 438,61 

1965 19 311 436,92 

1967 24 902 363,76 

1968 25 941 747,27 

1969 27 323 339,75 

1970 26 815 731,42 

1971 26 155 065,26 

1973 31 860 027,30 

1974 38 055 636,28 

1975 36 654 737,30 

1976 38 762 298,64 

1979 50 280 117,19 

1980 52 191 288,97 

1981 62 476 284,56 

1982 105 032 373,00 

1983 132 999 606,00 

1984 163 478 402,00 

1985 214 238 769,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie akt zespołów KW PZPR w Opolu (APO) oraz 

KC PZPR (AAN). 

Problematyka finansów KW PZPR w Opolu to interesujące zagadnienie, 

które wpisuje się w badania zmierzające do kompleksowego poznania me-

chanizmów funkcjonowania PZPR. O wyjątkowości omawianych kwestii fi-

nansowych świadczy fakt, iż informacje o budżecie pojawiały się regularnie 

na przełomie każdego roku kalendarzowego w trakcie obrad Egzekutywy 

KW, jednak do rzadkości należały posiedzenia, w trakcie których tej tematy-

ce poświęcano dużo miejsca. Z reguły ograniczano się do przyjęcia prelimina-

rza, a także bilansu z wykonania budżetu. Podobnie jak i w wielu innych 

kwestiach, system sprawozdawczości partyjnej był niezwykle zbiurokratyzo-

wany, a przy tym skrupulatny21. Bilanse zamknięcia przesyłane do KC  

                                                           
21 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 182, Protokół z badania rocznego sprawozdania finanso-

wego oraz bilansu za rok 1985 Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, przeprowadzonego  

w dniach: 18, 19, 23, 24, 25, 27 i 28 stycznia 1986 r. przez Zespół Wojewódzkiej Komisji Rewi-

zyjnej, k. 111–112. 
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pozwalają wnikliwie przyjrzeć się poszczególnym aspektom funkcjonowania 

instancji partyjnych na danym terenie.  

Abstract 

Finance Provincial Committee of the Polish United 
Workers’ Party in Opole in the Years 1950–1990 

The article by Marcin Sroka Finance Provincial Committee of the Polish 

United Workers’ Party in Opole in the Years 1950–1990, presents activities of 

the PUWP. In the discussed period the institution decided not only about 

political life, but also controlled economy, personnel policy, influenced the 

educational system and work of social organizations, and also had an impact 

on upbringing and moulding of young generation attitudes. The subject of 

my research in thesis are issues related to the activities of the Provincial 

Committee of the Polish United Workers' Party in Opole. In archival re-

search analyzed the many aspects of activity the PUWP in the voivodship 

Opole. One of the most important and interesting issue is the finance of the 

Communist Party. In this paper I would like to present changes that oc-

curred in the acquisition and disbursement of funds, their structure, size and 

importance to the local power elites. Worth analysis are also sources of fund-

ing in this issue of the profitability of premiums party. The work contains 

information about interesting aspects of the PUWP as among others the 

scope and financing of international cooperation the Provincial Committee of 

PUWP. Article has been developed on the basis of archival material stored in 

the National Archive in Opole: the Provincial Committee of PUWP in Opole 

(No. 1-673), the Bureau of the Provincial Council in Opole and the City 

Committee of the PUWP in Opole. In addition, the base was used archival 

the Central Archives of Modern Records in Warsaw – The Central Commit-

tee of the Communist Party.  
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Biblioteka – Piotrków 800  

Serię wydawniczą Biblioteka – Piotrków 800, jako inicjatywę ludzi zwią-

zanych z lokalnym środowiskiem naukowym, oceniać należy w samych  

superlatywach. Formalnie została powołana do życia i objęta patronatem 

Prezydenta Miasta z dniem 15 grudnia 2005 roku. Po dziesięciu latach od 

podjęcia tej decyzji widać w pełni jej znaczenie dla popularyzacji historii 

miasta. Bez wątpienia cieszy się niegasnącą popularnością, na stałe zagościła 

na półkach lokalnych księgarni i bibliotek, w dalszym ciągu prezentuje szer-

szemu ogółowi niewyczerpaną jeszcze paletę zagadnień związanych z dzie-

jami Piotrkowa Trybunalskiego podejmowanych nie tylko przez specjalistów, 

naukowców, ale również amatorów i pasjonatów, którzy czują potrzebę  

podzielenia się swoimi wspomnieniami, własnym punktem widzenia na miej-

sce, gdzie przyszło im żyć i pracować, którzy w końcu są gotowi podjąć żmud-

ną pracę przywracania pamięci o naszym mieście.  

Być może właśnie ta różnorodność doboru autorów, otwartość na osoby  

z poza branży naukowej i różne sposoby patrzenia, występowanie w serii 

tekstów o niejednolitej formie narracji sprawiają, że jest ona atrakcyjna nie 

tylko dla wąskiego grona odbiorców o wysublimowanych potrzebach, ale sta-

nowi również doskonały materiał do pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą, 

osobami zajmującymi się historią lokalną dorywczo, lecz potrafiącymi docenić 

znaczenie barwnych wspomnień spisanych przez nietuzinkowych ludzi lub po 

prostu wsłuchać się w ciekawą opowieść kogoś, kto będąc świadkiem histo-

rycznych wydarzeń, a nawet uczestnikiem zwykłego codziennego życia, w ten 

sposób uratował od zapomnienia jakiś skrawek przeszłości.  

To zwrócenie uwagi na zwyczajne, codzienne życie Piotrkowa sprzed lat 

jest czymś, co w serii Piotrków 800 jest godne wyróżnienia. Owo pochylenie 

się nad losem zwyczajnego człowieka, występujące tutaj zwłaszcza w przy-

padku dzieł memuarystycznych, ale pojawiające się również w opracowa-

niach o charakterze naukowym, jest czymś, co koresponduje z pojęciem tzw. 

„mikrohistorii”, czyli dziedziny znajdującej się na styku historii społecznej, 

socjologii, etnologii i antropologii, a silnie powiązanej z historią lokalną, 
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szczególnie przez wzgląd na fakt, że w przypadku tej ostatniej dyscypliny 

najczęściej bada się wąskie grupy społeczne, których członkowie z reguły 

nie biorą czynnie udziału w wielkich wydarzeniach historycznych. Zazwy-

czaj są to ludzie, po których nie pozostało wiele więcej niż napis na nagrob-

ku, parę podpisów pod jakimś dokumentem, wspomnienie jednej lub kilku 

osób, świadectwo uczestnictwa w jakimś większym zbiorowym przedsię-

wzięciu. W takim to wypadku klasyczny historyk, korzystający ze źródeł 

stricte archiwalnych, pozostaje bezradny, a jeśli już jakieś znajdzie są to  

i tak najczęściej tzw. „wspomnienia osób trzecich”. Z tego to powodu dobrze 

się stało, że memuary znalazły poczesne miejsce również w niniejszej serii, 

wzbogacając ją i czyniąc pełniejszą. Zanim jednak przejdziemy do szczegó-

łowego opisu charakteru tworzącej ją literatury przyjrzyjmy się najpierw 

historii jej powstania i intencjom, jakie przyświecały jej twórcom oraz prze-

de wszystkim ich sylwetkom.  

Zgodnie z regulaminem przyjętym w rok 2012, niniejsza seria wydawni-

cza będzie obejmowała książki poświęcone dziejom i kulturze Piotrkowa Try-

bunalskiego oraz publikacje dzieł literackich, których autorzy związani są  

z Piotrkowem Trybunalskim1.  

Z powyższego zdania wyłania się obraz bardzo ambitnego przedsięwzię-

cia, nie tylko pretendującego do stworzenia kompendium wiedzy z zakresu 

historii Piotrkowa, zbioru publikacji na ten temat tworzonych na przestrzeni 

lat przez różnych autorów, ale również animującego działalność kulturalną  

i artystyczną mieszkańców, chroniącego ów dorobek lokalnych pisarzy, arty-

stów, poetów, który stanowi nieocenioną wartość każdej ziemi, gdzie przyszło 

im wzrastać.  

Aby jednak zrozumieć w pełni czym jest Piotrków 800, należy cofnąć się 

do schyłku lat czterdziestych XX wieku, czyli okresu kiedy swoją działalność 

rozpoczął jeden z nieformalnych ojców chrzestnych serii. Tadeusz Nowakow-

ski był pierwszym dyrektorem piotrkowskiego zakładu, który po kilku latach 

budowy, w roku 1952, przyjął nazwę Fabryki Maszyn Górniczych „PIOMA2”. 

Jego wpływ na lokalne środowisko intelektualno-kulturalne nie ograniczył 

się jedynie do obszaru powierzonego mu w związku z pełnioną funkcją.  

Bez wątpienia wynikało to z jego osobistych związków z Piotrkowem  

i emocjonalnego traktowania spraw dotyczących jego rodzinnej ziemi. Przez 

całe życie pozostawał pod urokiem dorobku Michała Rawity-Witanowskiego, 

którego roli dla zachowania od mroków zapomnienia tej bliższej, jak i naj-

dawniejszej historii miasta przecenić nie sposób. Nowakowski poznał go jesz-

cze we wczesnej młodości dzięki aktywności w ruchu harcerskim. Osobowość 

                                                           
1 www.piotrkow.pl [dostęp: 23.08.2016]. 

2 T. Nowakowski, Piotrków w dziejach Polskiego Parlamentaryzmu, Piotrków Trybunalski 

2005, informacje z biogramu na obwolucie, bp. 



Biblioteka – Piotrków 800 
 

275 

 

etnologa, historyka i społecznika wywarła na nim niezatarte wrażenie i ukie-

runkowała jego zainteresowania.  

Można śmiało powiedzieć, że Tadeusz Nowakowski był nie tylko konty-

nuatorem dzieła Rawity-Witanowskiego, ale wręcz jego duchowym spadko-

biercą. Podobnie jak jego mentor zaangażował się zatem w działalność PTTK, 

zostając najpierw (w latach 1961–1975) prezesem Piotrkowskiego Oddziału 

PTTK, a następnie prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTTK. Po-

nadto był członkiem kolegiów redakcyjnych prasy lokalnej. Samemu tworzył 

różnorodne opracowania i przewodniki turystyczne. Najbardziej rozpozna-

wany jest Piotrków Trybunalski i okolice, na którym wychowało się już kilka 

pokoleń fascynatów turystyki i historii lokalnej. Równie ważna i powszechnie 

rozpoznawana jest publikacja wydana pod egidą Piotrków 800 pod numerem 

drugim, a nosząca tytuł: Piotrków w dziejach Polskiego Parlamentaryzmu. 

Pozycja ta ma zasadniczo charakter broszury, bowiem główny tekst został 

rozmieszczony na 45 stronach.  

Nowakowski jako człowiek publiczny, pełniący również funkcje politycz-

ne, jako poseł na sejm PRL (dwukrotnie)3, przewodniczący WRN (przez dwie 

kadencje)4, starał się wiążące z tym kontakty zdyskontować na korzyść 

piotrkowskiej społeczności. Wspomniana wyżej broszura, wydana wcześniej 

pod nieco innym tytułem, lecz zasadniczo tożsama co do treści, była przez 

niego rozprowadzana między posłami Sejmu PRL podczas obchodów 750-

lecia Piotrkowa Trybunalskiego, co było w jego intencji przygotowaniem do 

przyszłych obchodów 500-lecia ukształtowania się Sejmu Polskiego, jakie 

miały się odbyć w roku 1993.  

Właśnie głębokiemu przywiązaniu Nowakowskiego do upamiętniania 

ważnych dla miasta rocznic zawdzięczać możemy fundamentalne założe-

nie Piotrkowa 800, czyli zamiar upamiętnienia osiemsetnej rocznicy zało-

żenia miasta.  

Również sposób tego upamiętnienia nie jest przypadkowy, bowiem już  

w latach osiemdziesiątych XX wieku Nowakowski starał się wprowadzić  

w życie koncepcję serii wydawniczej o nazwie Biblioteka Piotrkowska pod 

auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa, której zasadnicze pryncypia 

były zbliżone do reguł, jakimi kieruje się Rada Redakcyjna Piotrkowa 800. 

Można nawet posunąć się do stwierdzenia, że powstała w 2005 roku seria 

wydawnicza jest udanym dopełnieniem Biblioteki Piotrkowskiej.  

O trudnościach, jakie towarzyszyły kolejnym próbom publikacji w latach 

osiemdziesiątych i z początkiem dziewięćdziesiątych, napisał w posłowiu do 

Piotrkowa w dziejach Polskiego Parlamentaryzmu5 Marcin Gąsior – redaktor 

                                                           
3 Ibidem. 

4 Ibidem. 

5 T. Nowakowski, op. cit., s. 48–52. W podobnym tonie był utrzymany wywiad, który miałem 

przyjemność przeprowadzić z dyrektorem Gąsiorem w roku 2010 na temat osoby Tadeusza 
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serii, przez wiele lat pełniący obowiązki dyrektora Muzeum w Piotrkowie 

Trybunalskim. To dzięki jego zaangażowaniu udało się pozyskać zaufanie 

władz miejskich do nowego projektu i zrealizować go z wielkim pożytkiem 

dla przyszłych pokoleń Piotrkowian.  

Realizacja ta, co prawda, odbyła się w warunkach niepomiernie korzyst-

niejszych niż wcześniej wspomniane, niemniej wymagała uprzednich zabie-

gów, „przygotowania gruntu”, pokonania ograniczeń finansowych i formal-

nych. Za te wszystkie zabiegi nacechowane szczególną wytrwałością należą 

się Panu Dyrektorowi słowa uznania oraz wdzięczność czytelników. Oczywi-

ście, tak jak w przypadku każdego zbiorowego przedsięwzięcia, obok niewąt-

pliwych liderów oraz patronów znajduje się cały sztab ludzi odpowiedzial-

nych za wykonanie zadań, mniej lub bardziej istotnych, nie raz prozaicznych, 

ale wymagających benedyktyńskiej cierpliwości. Jeśli nie wymieniamy ich  

z imienia, czynimy to tylko dlatego, że nie jest to celem naszej recenzji.  

Pierwszym zatem wnioskiem, jaki nasuwa się w związku z tym, jest 

stwierdzenie palącej potrzeby zachowania dla przyszłych pokoleń obrazu 

tego wysiłku, który się już poniosło, aby Biblioteka – Piotrków 800 była tym, 

czym jest dzisiaj, czyli marką rozpoznawalną, o wielkim potencjale. Jedena-

sty już rok istnienia na rynku wydawniczym, zbliżająca się rocznica wyda-

rzenia indukującego powstanie cyklu z wiodącym motywem Dahlberga na 

okładce zobowiązuje do dokonania bilansu zysków i strat, podsumowania 

dotychczasowych dokonań i spojrzenia na nie obiektywnym okiem historyka.  

Ten kto poświęcił dekadę na to, aby uchronić historię swej ziemi od zapo-

mnienia, ten w sposób szczególny winien mieć świadomość, że sam staje się 

częścią tej historii. Wiedza o kuluarach serii wydawniczej spoczywa wciąż  

w registraturach i archiwum Urzędu Miasta, zanosząc się niemą prośbą o jej 

wykorzystanie. Musimy bowiem pamiętać, że informacje zawarte na stronach 

internetowych wydawnictwa, referatu kultury i promocji mogą, ale nie muszą, 

dotrzeć do czytelnika6. Wielu z nich zostało przecież nimi z przypadku, jak 

                                                                                                                                               

Nowakowskiego; S. Kwiecień, Relacja dyrektora Muzeum w Piotrkowie, Marcina Gąsiora,  

o Tadeuszu Nowakowskim, Piotrków Trybunalski 2010, mps (w posiadaniu autora). 

6 Archiwalia związane z działalnością Biblioteki – Piotrków 800 mają nie tylko wartość  

historyczną, ale także edukacyjną. Właściwie zaprezentowane mogą być podporą akcji PR-

owskich, reklamowych i marketingowych. Świadomie wykorzystane staną się narzędziem przy-

ciągającym sponsorów, partnerów oraz patronów działalności. Przede wszystkim jednak powin-

ny utrwalać dotychczasowy dorobek w społeczeństwie Piotrkowa Trybunalskiego. Od pewnego 

czasu istnieją w archiwistyce nowe prądy przedefiniowujące znaczenie archiwaliów pochodzą-

cych z Niepaństwowego Zasobu Archiwalnego. Powstało pojęcie „archiwów społecznych”. Istnieją 

organizacje zajmujące się gromadzeniem materiałów pochodzących z tego źródła. W Polsce dzia-

ła prężnie na tym polu Ośrodek KARTA. Udostępnia oprogramowanie „OSA”, umożliwiające 

archiwizowanie w sieci danych pochodzących od instytucji pozarządowych, związanych z osoba-

mi prywatnymi czy samorządem. Tego rodzaju współpraca mogłaby być doskonałym uzupełnie-

niem prowadzenia własnej strony internetowej czy konta na portalu społecznościowym. Oto jak 
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choćby turysta, który podróżując z Krakowa do Warszawy, mimochodem od-

wiedził księgarnię, a nabywszy jedną książkę, nie musi być skory do szukania 

w sieci przyczyn i okoliczności jej wydania. Również założenia serii dla niezo-

rientowanego czytelnika siłą rzeczy wydają się mgliste, a wyobrażenie o niej 

będzie sobie kształtował zależnie od tego, który tom wpadnie w jego ręce.  

Brakuje zatem wyraźnego komunikatu skierowanego do czytelnika, jasno 

precyzującego cele i przyczyny wydania. Wbrew pozorom sam tytuł serii, 

choć sugestywny, nie wyjaśnia wszystkiego. Doskonałym rozwiązaniem, za-

stosowanym już w pozycjach o numerze 12 i 15, czyli II Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim 1856–2006 

Zenona Bartczaka i Gawędach o dawnym Piotrkowie*Memuarach autorstwa 

Zygmunta Tanenbauma, ze wstępem Jerzego Kissona-Jaszczyńskiego, jest 

zamieszczona tam wkładka za stroną tytułową.  

Sensu stricte jest to reprint komunikatu Prezydenta Miasta, w którym 

znalazły się wszystkie najważniejsze elementy pozwalające na identyfikację 

założeń wydawniczych. Co prawda pomysł ten został wykorzystany incyden-

talnie, i to w odniesieniu do konkretnego autora, którego chciano w ten spo-

sób uhonorować za wybitne zasługi dla miasta, ale nic nie stoi na przeszko-

dzie, aby go zmodyfikować i zaimplementować na szerszą skalę.  

Nawet skreślenie tych kilku zdań, gdzie oprócz szerszego spojrzenia na 

modus operandi Rady Redakcyjnej, znajdzie się też miejsce na słowa komen-

tarza względem autora i jego dzieła, nie powinno być wysiłkiem zbyt dużym. 

Można wszakże ograniczyć się do jednego rodzaju tekstu dla wszystkich pu-

blikacji. Jego zadanie byłoby dwojakie. Przede wszystkim podkreślałby rolę 

patronatu prezydenckiego, z drugiej natomiast strony informował o dotych-

czasowym dorobku serii i planach na przyszłość. Wydaje się, że załączanie 

takiego dokumentu mogłoby się stać mile widzianą tradycją, której mógłby 

dopełnić każdy nowo obrany Prezydent Miasta.  

Kolejnym istotnym zagadnieniem, zwłaszcza z punktu widzenia czytelni-

ka, jest forma prezentacji materiału, jaki oddaje mu się do ręki. Nie chodzi tu 

bynajmniej o kwestie estetyczne, choć są one czynnikiem, który należy brać 

pod uwagę również i w tym wypadku. Na wstępie przedstawiłem zalety 

otwartości redakcji na opracowania o różnorodnym charakterze. Z tej otwar-

                                                                                                                                               

zdefiniowana jest rola archiwów społecznych na stronie prowadzonej przez Ośrodek: Archiwum 

społeczne prowadzone jest przez organizację pozarządową lub powstaje przy jednostce samorządu 

terytorialnego w efekcie celowej aktywności obywatelskiej. Archiwum gromadzi, przechowuje, 

opracowuje (w celu udostępniania) materiały dokumentowe, ikonograficzne lub audiowizualne. 

Dokumentacja ta tworzy niepaństwowy zasób archiwalny. Za bezcenne uważam doświadczenie 

archiwistów z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, którzy mogliby służyć 

Radzie Redakcyjnej swoją pomocą. Por.: www.archiwa.org [dostęp: 10.11.2016]. 
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tości zrodziło się jednak pewne niebezpieczeństwo. Czytelnik, obok tekstów 

spełniających formalne wymogi naukowości, otrzymuje także takie, które  

z trudem uchodzić mogą za popularnonaukowe. Możemy też wymienić tytuły 

nie związane zupełnie z metodyką pracy naukowej. Ktoś powie: Gdzie tu 

zagrożenie, skoro laika z reguły i tak nie interesują niuanse zamieszczone  

w treści aparatu naukowego, a doktor jest w stanie dokonać właściwej oceny 

historycznej wartości źródła jakim są np. wspomnienia? 

Może właśnie w tym braku głębszego zainteresowania. Nie każdy ma 

czas, chęci i możliwości właściwej analizy słowa pisanego, które jest mu 

prezentowane. Dotyczy to nawet (a niekiedy i zwłaszcza) ludzi z tytułami 

naukowymi. Żyjemy aktualnie w realiach „globalnej wioski”, w zalewie 

informacji i coraz bardziej liczy się komiksowość przekazu spełniająca zało-

żenia pojęcia „memu”. Nieco nadużywanego ostatnimi czasy, ale do pewne-

go stopnia wartościowego. Gdybyśmy zresztą przestudiowali historię kultu-

ry, chociażby europejskiej, to spostrzeżemy, że w rzeczywistości nie jest  

to idea nowa.  

W każdym razie współczesne wydawnictwa stoją przed wielkim wyzwa-

niem, aby wartościową treść przedstawić w atrakcyjnej oprawie. Dziś żaden 

szanujący się wydawca nie ośmieli się stwierdzić, że liczy się tylko wnętrze,  

a nie okładka7. Chodzi mi jednak o coś znacznie głębszego, bo te ogólne 

zmiany wszyscy widzimy na księgarskich półkach, o pewien podskórny ruch, 

tendencję będącą efektem wielkiego procesu, jakim jest rozwój cywilizacyjny.  

Nowy, postmodernistyczny czytelnik to dziecko internetu, korzystający  

z tabletów i posługujący się masowo językiem symboli, grafik i ikon. Tego 

samego wymaga od swojego niewirtualnego otoczenia8. Spełnieniem tych 

potrzeb mogłyby się stać drobne „ułatwienia” graficzne pozwalające zorien-

                                                           
7 O wpływie marketingu na ewolucję okładki i problemach ze sprzedażą książki naukowej 

ciekawie pisze Śliwińska. Zob.: M. Śliwińska, Seryjność i nieseryjność serii wydawniczych, „To-

ruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, nr 2(3), s. 95. 

8 K. Socha mówi wręcz o tym, że obecny czytelnik Nie zawsze ma wyrobiony gust […]. Jest to 

stwierdzenie, z którym trudno jest polemizować. Z drugiej strony nie można go skwitować popu-

larnym powiedzeniem: o gustach się nie dyskutuje. Po roku 1989 obserwujemy pewne „zachły-

śnięcie się kolorem”, zawrót głowy wywołany perspektywą wolnego rynku i nieskrępowanej 

konkurencji, której przejawem jest przecież przede wszystkim przyciągnięcie uwagi czytelnika 

„za wszelką cenę”. Wydaje się, że istnieje jednak także głębsza przyczyna – kulturowa, którą 

staram się wyeksponować w tekście. Natomiast jest prawdą uwaga autorki, że przeładowanie 

okładki, i generalnie książki, artystycznym blichtrem nie zawsze jej służy. Podkreśla współist-

nienie na księgarskich półkach dwóch biegunów estetyki. Książek „artystycznych”, ale mało 

praktycznych, i „łamanych”, „produkowanych”, ale nie projektowanych. Por.: K. Socha, Funkcjo-

nalność, ekonomia i estetyka – podstawowe problemy tworzenia projektu typograficznego książki, 

[w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy 

nad książką, red. M. Komza, Wrocław 2012, s. 147–148.  

 



Biblioteka – Piotrków 800 
 

279 

 

tować się lepiej, a przede wszystkim szybciej, co do zawartości poszczegól-

nych tomów. Byłby to ukłon w kierunku czytelnika współczesnego, często 

zabieganego, nie mającego czasu nawet na zapoznanie się ze wstępem czy 

wiadomościami „na obwolucie”. Już na etapie projektowania takich dogod-

nych rozwiązań istniałaby doskonała okazja do wejścia z nim w interakcję. 

Mówiąc językiem marketingu, cóż lepszego dla promocji marki, jeśli nie 

wspólne jej tworzenie z klientem?  

Urząd Miasta mógłby wykorzystać te sprawdzone już na polu kultury 

metody działania, ogłaszając konkurs otwarty, angażując w niego mieszkań-

ców miasta i okolic, lokalne środowiska kultury i sztuki, młodzież szkolną 

oraz akademicką. Taka inicjatywa jest atrakcyjna zwłaszcza dla ludzi mło-

dych, ponieważ łączy się z koniecznością opracowania tematycznych symboli 

lub innych form graficznych. Podobnie zresztą jak ma to miejsce przy innych 

tego rodzaju „zrywach ”, gdzie przedmiotem zabawy jest znalezienie logo 

marki, jednostki administracyjnej, takiej jak gmina, czy maskotki drużyny. 

Wszystko sprowadza się do rozbudzenia ciekawości i wykorzystania krea-

tywności zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, bo chociaż wykwalifiko-

wany grafik czy plastyk ma bogatszy warsztat, nie koniecznie musi mieć 

najlepszy pomysł.  

Nie wątpię, że jeśli doszłoby do realizacji takiego pomysłu, z wielu roz-

sądnych powodów połączono by go z jakąś większą imprezą okolicznościową 

lub ich szeregiem. Jestem również przekonany, że odpowiedzialni za tego 

rodzaju sprawy doświadczeni urzędnicy Magistratu, zajmujący się w końcu 

powyższym od lat, są w posiadaniu odpowiednich „narzędzi” do realizacji 

celu, który zaledwie zarysowałem. W końcu też zasadnym byłoby wykorzy-

stanie w związku z tym możliwości wszystkich instytucji, które do tej pory 

brały udział w propagowaniu wiedzy o serii Piotrków 800, wywierających 

wpływ na jej kształt lub mogących się dopiero do tego przyczynić.  

Reasumując, uważam szatę graficzną okładki za atrakcyjną, charaktery-

styczną i rozpoznawalną. Proponowane zmiany powinny być kosmetyczne  

i wyważone, aby nie zepsuć osiągniętego już dotychczas efektu. Jednocześnie 

przeświadczony jestem o tym, że drobne „odświeżenie” jej wyglądu uzasad-

nione względami utylitarnymi przyniosłoby uznanie czytelników. Względy te 

podyktowane są natomiast ewentualnym wprowadzeniem podserii, których 

pojawienie się uważam za posunięcie konieczne do tego, by zwiększyć wygodę 

użytkownika oraz przyciągnąć jego uwagę. Ich podział tematyczny narzuca 

się niemal sam. Ważnym kryterium, choć nie jedynym, przy jego formułowa-

niu jest naukowość tekstu. Bez wątpienia największym atutem Biblioteki… 

jest jej popularnonaukowe nastawienie9. Jestem nadal zdania, że dotychczas 

                                                           
9 T. Kosmala podaje trzy zasadnicze funkcje serii wydawniczej: inspiracyjną, organizacyjną, 

samokontrolną. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pierwsza i ostatnia z nich jest 

związana z czytelnikiem, druga – skierowana do autora tekstu (narzucone założenia tematyczne 
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działająca idea współpracy na polu popularyzowania wiedzy zarówno amato-

rów, jak i specjalistów jest słuszna. Optowałbym tylko za tym, żeby poprzez 

stworzenie podserii nadać większą wagę temu, co w sprawie historii Piotr-

kowa mają do powiedzenia ludzie nauki. Pytanie, czy zasadnym jest  

wprowadzenie „elitarnej” podserii, pozostawiam otwarte.  

Na pewno jej elitarność powinna zostać zbudowana na wizerunku  

konkretnych instytucji. Mam na myśli wszystkie te ośrodki, w których de-

cydujący lub znaczący udział ma kadra naukowa. Oprócz ewidentnego 

przykładu, czyli uczelni wyższych, są to również archiwa oraz muzea.  

W zasadzie cała historia Biblioteki… oscyluje właśnie wokół tych trzech 

kręgów. Zmienia się jedynie ich stopień oraz forma zaangażowania. Od lat 

kadra piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

(wcześniej Akademii Świętokrzyskiej) pełni odpowiedzialne funkcje w Ra-

dzie Redakcyjnej Serii. Pracownicy Archiwum Państwowego w Piotrkowie 

opublikowali w jej ramach własne monografie będące efektem ich pracy 

naukowej. W końcu osobisty udział w pracach redakcyjnych i organizacyj-

nych związanych z Biblioteką… dyrektora Marcina Gąsiora uznać należy 

za zaangażowanie także podległej mu instytucji. Przejawy współpracy wy-

żej wymienionych środowisk w zakresie nadania Bibliotece... profesjonalne-

go rytu są widoczne i napawają optymizmem.  

Stworzenie podserii mogącej pełnić funkcję forum, na którym każde  

z nich mogłoby zaprezentować Piotrkowianom efekty swojej działalności, to 

ważny krok naprzód. Przybliżenie Piotrkowianom problemów, z jakimi profe-

sjonaliści zmagają się na co dzień, to nie jedyna korzyść wynikająca z wy-

dzielenia „elitarnego” cyklu wydawniczego w obrębie Biblioteki... Przede 

wszystkim mógłby on być formą aktualnego, profesjonalnego komentarza do 

tekstów już opublikowanych.  

Ponieważ z mojego punktu widzenia seria ma przede wszystkim zadanie 

edukacyjne, popularnonaukowe10, w takim przypadku informacja o tym, na 

                                                                                                                                               

serii wyznaczają mu pole działania). Wydaje się, że inspirowanie oraz samokontrola mają szcze-

gólne znaczenie w przypadku serii popularnonaukowych, gdzie w całej pełni objawia się wielka 

odpowiedzialność wydawcy za kształtowanie w zbiorowej świadomości czytelników poglądów na 

określoną dziedzinę wiedzy. Inspiracja i samokontrola są (mogą być) przeciwstawne. Inspiruje 

się przecież, żeby uzyskać założony odzew, a nie w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie. 

Do pewnego stopnia mamy zatem do czynienia z paradoksem, skoro tworzenie serii jest jednym 

ze sposobów na finansowe problemy wydawnictw. W przypisie mogę jedynie zaznaczyć istnienie 

tego złożonego problemu. Por.: T. Kosmala, Znaczenie serii wydawniczych i ich funkcja,  

[w:] Problemy edytorstwa, red. K. Hanulak, Warszawa 1971, s. 80.  

10 Według S. Lipko genezę tworzenia literatury popularnonaukowej można rozpatrywać jako 

konflikt dwóch wyjaśnień. Autor odrzuca przyczyny w postaci zawodowej i społecznej. Polemizu-

je z referatem profesora Suchodolskiego wygłoszonym w roku 1969 „na konferencji poświęconej 

tej tematyce”. A jeśli nie odrzuca zupełnie, to stwierdza: ten obraz jest […] trochę niejasny […]. 

Podaje przykład literatury zawodowej, w postaci podręcznika ślusarza, który jest dla ogółu 
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ile treść jest weryfikowalna, ma znaczenie podstawowe. Jak już wspomnia-

łem, zadanie to jest utrudnione skoro nie ma wyraźnej linii podziału pomię-

dzy tekstami naukowymi a popularnonaukowymi oraz literackimi. Noty  

redaktorskie nie zawsze odcinają się na tle powszechnych wyobrażeń wyro-

bionych na podstawie pobieżnej lektury. Tymczasem żywi się nią zbiorowa 

świadomość, która kocha legendy i mity, nadinterpretacje i uogólnienia.  

Istnienie dodatkowego bufora w postaci zaplecza złożonego z grupy doświad-

czonych naukowców11, kadry akademickiej, wyróżniających się studentów, 

laureatów prestiżowych konkursów mogłoby zaowocować szeregiem poży-

tecznych publikacji rozwiewających wiele kwestii spornych12. W związku  

z charakterem tego wyróżnionego cyklu miejsce w nim mogłyby znaleźć za-

równo materiały pokonferencyjne, zbiory artykułów i referatów, jak również 

komunikaty ujęte w formę prac zbiorowych. Ciekawym wariantem jest rów-

nież założenie, by z dorobkiem naukowym lokalnych specjalistów przedsta-

                                                                                                                                               

społeczeństwa „niestrawny”, a co za tym idzie, trudno go zaliczyć do formy popularnonaukowej. 

Lipko kładzie raczej nacisk na rolę postępu technicznego w procesie popularyzacji nauki. In-

nych, takich jak bibliofilia czy snobizm, nie traktuje poważnie, lecz zwraca uwagę na zjawisko 

przebudowy świadomości społecznej. W tej samej publikacji I. Kuźmińska zwraca również uwagę 

na zwiększone zapotrzebowanie na literaturę popularnonaukową. Jej zdaniem okolicznościami 

akcelerującymi ten wzrost są: – konieczność reedukacji społeczeństwa polskiego (w tym wypad-

ku ekonomicznej, w związku z polityką wydawniczą), której podołać mogłyby właśnie prace 

bardziej przystępne, wychodzące poza obręb hermetycznego języka ekonomii (można to odnieść 

do każdej innej dziedziny); – potrzeba kształcenia permanentnego. Powyższe uwagi, chociaż 

sformułowane jeszcze w latach siedemdziesiątych, z powodzeniem odnieść można do sytuacji, 

jaką mamy na rynku wydawniczym w początkach wieku XXI. Por.: S. Lipko, Rola literatury 

popularnonaukowej w różnych środowiskach czytelniczych, [w:] Problemy edytorstwa, red.  

K. Hanulak, Warszawa 1971, s. 75–77; I. Koźmińska, Niektóre problemy polityki wydawniczej, 

[w:] Problemy edytorstwa, red. K. Hanulak, Warszawa 1971, s. 202–203. 

11 Godne naśladowania, pod względem dbałości o wartość merytoryczną, są wzorce francu-

skie, gdzie co prawda wydawnictwa popularnonaukowe są mniej liczne niż u nas, ale ich publi-

kacją zajmują się zawsze wysokiej klasy specjaliści (przynajmniej takie były realia we Francji 

lat dziewięćdziesiątych). Por.: L. Biliński, Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej,  

Warszawa 1997, s. 92. 

12 Specyfika publikacji o charakterze popularnonaukowym wynika bezpośrednio z relacji au-

tor/redaktor – czytelnik. Jej celem jest przekazanie wiedzy do pewnego stopnia odartej z nimbu 

naukowości, czasami uproszczonej, ale o wymiernej wartości edukacyjnej. W żadnym wypadku 

nie należy dopuszczać do sytuacji, kiedy uproszczenia te interpretowane są w sposób niewłaści-

wy, prowadzący do wypaczenia myśli naukowej. Z tego powodu: Na autorach tych ciąży większa 

odpowiedzialność za właściwe, przystępne podanie treści naukowej […] jednocześnie zaś spoczy-

wa na nich również duża odpowiedzialność za ideową treść dzieła, o wiele większa niż na dziele 

par excelance naukowym. I tak np. większa będzie odpowiedzialność autora, który pisze popular-

nonaukową książkę na temat […] genetyki, aniżeli autora piszącego dzieło naukowe poświęcone 

dżdżownicy. Por.: T. Kosmala, op. cit., s. 73. 
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wiać wyróżniające się opracowania absolwentów piotrkowskich uczelni, wy-

soko ocenione prace magisterskie.  

Do jakiegoś stopnia jest to już realizowane dzięki działaniom Urzędu 

Miasta przy współpracy z piotrkowską filią Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego w Kielcach. Od wielu lat organizowany jest konkurs na najlepszą pra-

cę magisterską dotyczącą Piotrkowa. Istnieje już możliwość druku zwycię-

skiej pracy przez wydawnictwo Biblioteka… Stworzenie specjalnej podserii  

w uznanym cyklu wydawniczym sygnowanym (mówiąc językiem przenośni) 

herbem miasta przydałoby splendoru samemu konkursowi, a zdobycie w nim 

pierwszego miejsca byłoby jeszcze bardziej prestiżowe. Niemniej, nie chciał-

bym jako czytelnik, aby zakres publikacji ograniczał się w tym wypadku do 

tekstów „konkursowych”. Prace magisterskie, które zdobyły wysokie noty, 

może nawet poświęcone innym publikacjom z Biblioteki… byłyby tu jak są-

dzę mile widziane. Przykładowy temat pracy magisterskiej taki jak: Piotrków 

Trybunalski przełomu XIX i XX wieku oczami Zygmunta Tanenbauma,  

w świetle źródeł archiwalnych, jest tylko jednym z wielu, jakie można wyge-

nerować z pożytkiem dla czytelnika.  

Właśnie tak przygotowanej podserii powierzyłbym wieloletni dorobek 

ludzi nauki, nie tylko wywodzących się z piotrkowskich kręgów akademic-

kich, lecz także piszących o Piotrkowie lub z nim związanych. Rolę crème de 

la crème, a jest to zabieg powszechnie dziś stosowany, najlepiej odegraliby 

chyba naukowcy zagraniczni zapraszani do współpracy przy różnych oka-

zjach. Z pewnością pośrednio jest to związane z koniecznością wykazania 

się środowisk naukowych na arenie międzynarodowej, co niejako „wymu-

sza” obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego. 

Niepoślednie znaczenie ma więc tutaj renoma uczelni, jej kontakty wyro-

bione dzięki wieloletniej działalności kadry – ten szczególny kapitał o nie-

wymiernej wartości.  

Korespondowałoby to zresztą z polityką „miast partnerskich”, jaką upra-

wia się dziś w całej Polsce. Jednego z zasadniczych kierunków promocji 

Piotrkowa. Jego swoistym raison d’Etat jest także, a może zwłaszcza, wyko-

rzystanie idée fixe nadającej mu szczególnego kolorytu miasta tworzonego 

przez „cztery kultury”. Ta czwórka jest dość umowna, ale faktycznie najbar-

dziej reprezentatywna. Zarówno turysta zagraniczny, jak i krajowy oraz ten 

archetypowy „rodowity Piotrkowianin” powinni chyba ujrzeć ten aspekt sze-

rzej wyeksponowanym, w postaci samodzielnej podserii. Konstruowanie te-

matyki serii wokół tych najbardziej żywotnych, a zarazem newralgicznych 

punktów jest zarazem logiczne, jak i czytelne w odbiorze.  

Meandry rozwoju każdego miasta tworzą korytarze instytucji biorących 

udział w życiu publicznym. Stąd pewna dychotomia w podejściu do zasad 

rządzących sugerowanymi zmianami, ale mająca wspólny mianownik: Piotr-

ków Trybunalski. Jak przebiegałby zatem podział? 
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Z jednej strony mogłyby się znaleźć podserie, których tematyka podykto-

wana została względami wspomnianej „polityki promocji”, sprawami aktual-

nymi, które wyznaczają rytm pulsu miasta i decydują o jego popularności  

w kraju i za granicą. Stąd właśnie pomysł na następujące podtytuły-cykle: 

Miasto Czterech Kultur; Miasta Partnerskie i Zaprzyjaźnione. Ograniczę się 

tu tylko do tych dwóch przykładów, które rokują na przyszłość, i których 

pojawienie się jest wyraźnie uzasadnione.  

Piotrków Trybunalski ma aktualnie podpisane umowy partnerskie  

z13 (wymieniam w kolejności alfabetycznej): Esslingen nad Neckarem; Ko-

stromą; Maładecznem; Marijampole; Mosonmagyarovar; Neath Port Talbot; 

Równem; Schiedam; Udine; Velenje; Vienne; Żagubicą. To de facto gotowy 

przepis na cały cykl monografii. Jego szansę na sukces oceniam wysoko, 

kierując się realnymi przesłankami. Wystarczy przypomnieć niewątpliwe 

zainteresowanie, z jakim przyjęto książkę Bena Giladiego poświęconą na-

szemu miastu. A przecież poruszono w nim traumatyczną tematykę zagła-

dy piotrkowskich Żydów w czasie II wojny światowej. Są to wspomnienia 

kogoś, kogo los ocalił od zagłady i wyrwał z polskiej prowincji, rzuciwszy 

przez wzburzone fale Atlantyku do „kraju wielkich możliwości”. Przejmują-

ce świadectwo holokaustu i wspomnienia nowojorskiego Żyda o mieście, 

którego już nie ma. Ważnego ośrodka judaizmu z wielowiekową tradycją. 

Bez wątpienia sukces, jaki odniosła, związany jest z tym szczególnym  

rodzajem ciekawości tkwiącym w każdym z nas. Chyba większość Piotrko-

wian chętnie dowiedziałaby się, co o ich mieście sądzą osoby z zagranicy, 

zwłaszcza wybitne autorytety, ale też „zwykli ludzie”. Tendencja ta,  

w większej ogólnopolskiej skali, jest bardzo widoczna w głównym nurcie 

medialnym, potwierdzając tylko socjologiczne prawidła.  

Powołanie do życia wspomnianego cyklu monografii ma jeszcze i tę zale-

tę, że z komercyjnego punktu widzenia jest bardziej atrakcyjne niż regiona-

lia, których zasięg oddziaływania na potencjalnego klienta – czytelnika  

jest ograniczony.  

Natomiast monografie miast zagranicznych mogą zainteresować również 

czytelnika krajowego. Zwłaszcza w dużych miastach o tradycjach uniwersy-

teckich ziarno zainteresowania zasiane przez Bibliotekę… mogłoby paść na 

podatny grunt. Generalnie monografie miast są „towarem” deficytowym. 

Dotyczy to głównie „mniej znanych” miast zagranicznych. Zainteresowanie 

nimi leży bowiem poza wydawniczym mainstreamem. Ostatnio na rynku 

książki pojawiła się co prawda seria Miasta Świata, ale mowa tu o tych naj-

bardziej rozpoznawalnych, najczęściej wielkich aglomeracjach czy stolicach. 

Turysta preferujący niszowe cele wycieczek czy student filologii jadący na 

wymianę zagraniczną do uczelni w małym mieście mogą czuć się pokrzyw-

                                                           
13 www.piotrkow.pl [dostęp: 23.08.2016]. 
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dzeni brakiem stosownych opracowań. Nie trzeba nawet dodawać, że ich 

dostarczenie byłoby doskonałym sposobem na promowanie naszego miasta.  

Obok wymienionych już Miasta Czterech Kultur; Miast Partnerskich i Za-

przyjaźnionych, podserii nazwanej przeze mnie umownie „elitarną”, ale rów-

nie dobrze mogącej nosić bardziej eleganckie miano „akademickiej”, widział-

bym miejsce dla cyklu, podkreślającego polityczną rolę Piotrkowa w Pierwszej 

Rzeczypospolitej, która zadecydowała o jego tożsamości. Mowa tu zarówno  

o tradycjach parlamentarnych, jak też i trybunalskich. Byłoby to także oczy-

wiste nawiązanie do dorobku Tadeusza Nowakowskiego, nieformalnego pa-

trona Biblioteki…, dla którego wyeksponowanie tego dziedzictwa było sprawą 

niezwykle istotną, jeśli nie zasadniczą. W celu zachowania go dla przyszłych 

pokoleń powstał, związany z piotrkowskim uniwersytetem, Instytut Badań 

nad Parlamentaryzmem. Wydaje się, że w przypadku niniejszego cyklu wy-

dawniczego współpraca z nim powinna stać się wiążąca. Jedynie określenie 

jego tytułu może budzić pewne kontrowersje. Jak pogodzić parlamentaryzm  

z dorobkiem sądownictwa polskiego, za który można uznać Trybunał Koron-

ny? Jedna i druga domena działalności państwowej ma niewątpliwie wspólne 

korzenie. Obie równie silnie naznaczyły historię Piotrkowa.  

Z drugiej natomiast strony ich autonomia zasługuje na osobne potrakto-

wanie. Jakimś rozwiązaniem byłby tytuł: Kolebka parlamentaryzmu i Try-

bunału Koronnego. Jednak, o ile to pierwsze określenie nie budzi większego 

sprzeciwu, to drugie nie jest ścisłe. Jak wiadomo, oprócz Piotrkowa, miastem 

trybunalskim był Lublin, a w późniejszym okresie również Grodno. Niemniej, 

nie jest ono błędne, a tworzenie w tym wypadku dwóch podserii zamiast jed-

nej nie wydaje się zasadnym. Jeśli do wymienionych już dodamy te, w której 

ukazywać by się mogły poezja oraz tzw. beletrystyka, to ostatecznie ich liczba 

w Bibliotece… mogłaby się wahać od czterech do pięciu.  

Tutaj chciałbym dotknąć dość delikatnej kwestii. Wydzielanie większej 

niż kilka podserii w jednym cyklu wydawniczych jest niepopularne i uchodzi 

nadal za kuriozum. Powodów tego jest kilka. Przede wszystkim brak znorma-

lizowanych instrukcji wydawniczych. Sytuacja taka dotyczy nawet wydaw-

nictw źródłowych. W ich przypadku od dawna prowadzi się dyskusje nad 

normalizacją i wprowadzeniem ujednoliconych skodyfikowanych przepisów 

dotyczących zasad wydawniczych14. Inna sprawa, że normalizacja nie zawsze 

jest możliwa. Tym bardziej w przypadku serii wydawniczych brak jest ja-

kichkolwiek wyraźnych wskazówek odnośnie metodyki postępowania, któ-

rych analogię możemy dostrzec w koncepcji jednorodnego rzeczowego wykazu 

akt, znanej z archiwistyki. W grę wchodzi więc w zasadzie doświadczenie, 

intuicja i zdrowy rozsądek. W przypadku serii takich, jak Biblioteka…, które 

                                                           
14 Zajmującą analizę problematyki normalizacji wydawnictw źródłowych przedstawiła Ku-

lecka. Zob.: A. Kulecka, Indywidualizacja czy normalizacja: w poszukiwaniu modelu wydaw-

nictw źródłowych, „Studia Źródłoznawcze” 2002, nr 40, s. 201–213.  
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publikują teksty powiązane ze sobą jedynie pewnym luźnym hasłem prze-

wodnim, decyzja o wprowadzeniu dodatkowej podserii jest ściśle uzależniona 

od ilości publikacji. Musi istnieć określona „masa krytyczna”, aby wydziele-

nie podserii miało w ogóle sens. 

Nie chciałbym więc, aby moja propozycja została odczytana jako słowa 

krytyki. Rada Redakcyjna Biblioteki… na podstawie dotychczasowych da-

nych nie miała podstaw do wprowadzania sugerowanego podziału. Zastoso-

wana strategia wydawnicza była więc słuszna. Dopiero oparcie się na dzia-

łalności konkretnych, wymienionych wyżej instytucji pozwoliłoby na szybkie 

zwiększenie nakładu wydawniczego i podzielenie go na określone grupy te-

matyczne. Ważnym czynnikiem przemawiającym za takim rozwiązaniem są 

natomiast finansowe realia przedsięwzięcia, jakim jest Biblioteka… Grupa 

instytucji ma zdecydowanie większe szanse na pozyskanie sponsorów czy 

znalezienie innych źródeł finansowania. Takim źródłem są także dotacje 

unijne. Cykl poświęcony miastom partnerskim miałby szanse na zostanie  

w tym wyścigu „czarnym koniem”15. Pod tym kątem należałoby przeanalizo-

wać też pozostałe podane przeze mnie tytuły podserii, a zwłaszcza Miasto 

Czterech Kultur.  

W przypadku cyklu „akademickiego”, jak pozwoliłem go sobie nazwać, 

istnieje dodatkowy argument przemawiający za jego wprowadzeniem. Od 

roku 1998 obecna filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyda-

je „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”. W ciągu osiemnastu lat powstało wie-

le materiałów dotyczących Piotrkowa Trybunalskiego, z którymi można by 

                                                           
15 Użyłem tutaj określenia „cykl”, aby uniknąć powtórzeń, chociaż jest ono nie do końca po-

prawne. Na problem nomenklatury zwraca uwagę Śliwińska. Potwierdza ona, że taki stan rze-

czy jest związany z brakiem synonimów. Dlatego z braku alternatywy przyjęło się, że można 

używać wyrazów „cykl” oraz „seria” zamiennie. Ponadto, skoro „cykl” może być częścią serii, to 

równie dobrze, w tym jednym określonym przypadku, nie będzie błędem, jeśli innym razem 

określimy go jako „podserię”. Z merytorycznego punktu widzenia takie zamiany są jednak wąt-

pliwe. J. Dunin jednoznacznie stwierdza we Wstępie do edytorstwa: Jeśli kolejne książki układa-

ją się w pewną całość, ale zamysł wydawcy przewiduje z góry kres ich publikacji to takie wydanie 

nazwiemy cyklem wydawniczym, np. tomy poświęcone historii państw Europy, których liczba jest 

skończona. Wydawać by się mogło, że w przypadku Miast partnerskich mówienie o cyklu jest jak 

najbardziej uzasadnione. Tak jednak nie jest. Liczbę miast „partnerskich” określa odpowiednie 

rozporządzenie władz miejskich i na mocy ich decyzji może ona ulec zmianie. Dlatego zdecydo-

wanie powiemy tutaj, że publikacje o tej tematyce należą do serii, a nie cyklu, choć w praktyce 

stworzenie wymienionych przeze mnie monografii może być równoznaczne z zakończeniem całej 

podserii. Analogiczne zasady zastosujemy do serii poświęconej instytucjom, opracowaniom bio-

graficznym. Ostatecznie również ta odgórnie narzucona „nieskończoność” serii wydawniczej jest 

tylko i wyłącznie sprawą umowną. Jak słusznie zauważa E. Jamróz-Stolarska: Seria jest rów-

nież ciągiem skończonym, prędzej lub później jej formuła się wyczerpuje, i wydawca jest zmuszo-

ny do jej zakończenia […]. Por.: M. Śliwińska, op. cit., s. 96; J. Dunin, Wstęp do edytorstwa, Łódź 

2003, cz. I, s. 70; E. Jamróz-Stolarska, Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 

1945–1989: produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie, Warszawa 2014, s. 19–20.  
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było zapoznać także czytelników Biblioteki… Teksty te, złamane według 

najbardziej dogodnego, atrakcyjnego dla odbiorcy „klucza” tematycznego, 

zgrupowane w pracach zbiorowych, stanowiłyby zarazem dodatkową reklamę 

osiągnięć uczelni.  

Równocześnie ich ilość oraz różnorodność, przy założeniu, że równolegle 

pozyskano by licznych autorów z doświadczeniem naukowym, gotowych pod-

jąć najbardziej aktualne tematy, cykl szybko rozrósłby się do imponujących 

rozmiarów, stając się motorem napędowym całej serii. Jeśli dodamy do tego 

pozostałe podserie, to całkiem realne jest wówczas osiągnięcie przez Bibliote-

kę… dorobku kilkudziesięciu publikacji, w szacowanym czasie dwóch lat. 

Jeśli uwzględnimy taką ewentualność, wtedy wprowadzenie do życia powyż-

szego projektu nabiera głębszego sensu16.  

Poniżej zamieszczam zestawienie (z komentarzem) dotychczas wydanych 

monografii z proponowanymi tytułami ujęte w klamry podziału tematyczne-

go, według poszczególnych podserii: 

 Miasta Partnerskie i Zaprzyjaźnione 

Esslingen nad Neckarem; Kostroma; Maładeczno; Marijampole; Mosonma-

gyarovar; Neath Port Talbot; Równe; Schiedam; Udine; Velenje; Vienne;  

Żagubica. 

 Miasto Czterech Kultur 

Getto Żydowskie w okupowanym Piotrkowie (Anna Rzędowska i Dina Feld-

man); Historia piotrkowskich Żydów (do 1939 roku) (Anna Rzędowska i Bea-

ta Hałaczkiewicz); Opowieść o jednym mieście (Ben Giladi). 

 Kolebka parlamentaryzmu i Trybunału Koronnego 

Piotrków w dziejach Polskiego Parlamentaryzmu (Tadeusz Nowakowski), 

która ukazała się też w języku angielskim pt. Piotrków in the history of Po-

lish Parliamentarizm. Jest to warte odnotowania, ponieważ w obecnych  

czasach nie można mówić o skutecznej promocji bez wykorzystania tłuma-

czeń angielskich.  

 Z dziejów Piotrkowa 

Niniejsza podseria miałaby za zadanie przyjąć na siebie ciężar tych wszyst-

kich prac posiadających aparat naukowy – za wyjątkiem literatury wspo-

mnieniowej i reportażowej – których zaszeregowanie do pozostałych cykli 

Biblioteki… jest niemożliwe. Takie podejście jest wynikiem kompromisu po-

dyktowanego pragmatyzmem. Nie można jednak traktować przyporządko-

wanych tu monografii jako „gorsze”, a samej podserii jako „magazynu rzeczy 

niepotrzebnych”. Bynajmniej. Świadczy o tym treść oraz klasa autorów. 

                                                           
16 Chciałbym wszakże podkreślić bardzo istotne spostrzeżenie T. Kosmali odnośnie sensow-

ności inwestowania również w małe nakłady: Nie powinno się kwestionować prawa wydawania 

literatury popularnonaukowej także w małych nakładach. Jeśli bowiem uznaje się zasadę, że 

obowiązkiem wydawcy jest nie tylko zaspokajanie, ale także rozbudzanie i kształtowanie nowych 

zainteresowań czytelniczych, to trzeba zgodzić się z tym, że realizacja tego drugiego zadania 

rozpoczyna się zazwyczaj od niskiego nakładu. Por.: T. Kosmala, op. cit., s. 81–82. 
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Chciałbym tylko zauważyć, że tematykę niniejszych opracowań można spro-

wadzić do kilku zasadniczych grup: 

 Monografii instytucji 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunal-

skim. Dzieje. Wychowankowie. Absolwenci (Zenon Bartczak); II Liceum Ogól-

nokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim 1856–

2006 (Zenon Bartczak). 

 Monografii organizacji:  

politycznych, wojskowych, religijnych, ruchów o charakterze społecznym czy 

hobbistycznym, jak w przypadku Piotrkowskiego Hufca ZHP 1945–2005 

(Wiesław Zbigniew Saciński). Tutaj mamy zresztą do czynienia z organizacją 

o delikatnym rysie paramilitarnym. Pozostałe tytuły to: Obóz Narodowy  

w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919–1939 (Robert Rudnicki); Legiony 

Polskie w Piotrkowie 1914–1917 (Marta Walak); Polskie Towarzystwo Tury-

styczno-Krajoznawcze. Oddział im. Michała Rawity-Witanowskiego w Piotr-

kowie Trybunalskim 1908–2008 (praca zbiorowa: Zbigniew Biedny, Marcin 

Gąsior, Mirosław Ratajski, Remigiusz A. Niedźwiecki, Mariusz Podmunicki, 

Zbigniew Skiba); Dzieje klasztoru mniszek dominikańskich w Piotrkowie 

Trybunalskim (Piotr Stefaniak; praca z pogranicza, ponieważ dotyczy zarów-

no historii konkretnego zgromadzenia zakonnego, jak i zabytku).  

 Monografii dotyczących dziejów Piotrkowa i Ziemi Piotrkowskiej,  

tudzież inicjatyw, ruchów społecznych, zjawisk, przedsięwzięć luźno związa-

nych z działaniem konkretnych instytucji. Dotyczy to chociażby Pszczelar-

stwa na Ziemi Piotrkowskiej (Lucjan Czesław Kobędza), czy Rozwoju życia 

muzycznego w Piotrkowie Trybunalskim od wieku XVII do końca lat osiem-

dziesiątych XX wieku (Marek Kuciapiński). Oprócz powyższych tytułów, do 

grupy tej zaliczymy: Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 

1793–1914 (Piotr Andrzej Głowacki); Piotrków Trybunalski w latach Pierw-

szej Wojny Światowej (Aleksy Piasta). 

 Literatury memuarystycznej  

Gawędy o dawnym Piotrkowie*Memuary (Zygmunt Tanenbaum). Książka, 

która w latach siedemdziesiątych przyniosła autorowi dużą popularność. Naj-

pierw, zanim ujęto ją w druku zwartym, ukazywała się odcinkami w lokalnej 

prasie. W końcu została ponownie wydana w Bibliotece… O jej sukcesie zade-

cydowała z pewnością barwność i szczegółowość opisów, a także liczne anegdo-

ty. Duża ilość faktów podana na tle historycznych wydarzeń dotykających mia-

sto w okresie fin de siècle nadaje jej również wartość reportażową. 

 Literatury faktu – reportażowej 

Kiedy się wypełniły dni… Piotrkowianie – bohaterowie II wojny światowej 

(Jerzy Kisson-Jaszczyński). Jak sam autor stwierdził we wstępie: Książka ta 

powstała na podstawie zbioru moich publikacji, drukowanych w różnych 

periodykach krajowych w różnych czasach mojej, z górą, półwiecznej pracy 

dziennikarskiej. Nie są to więc tamte publikacje, zebrane i zamieszczone  
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w książce „Kiedy się wypełniły dni…”, a na nowo napisane opowieści o lu-

dziach […] Nie jest to więc alfabet piotrkowian – bohaterów II wojny świato-

wej […] Piszę zaledwie, a może jednak, co najmniej, o około 150 uczestnikach 

minionej wojny17; Opis Piotrkowa Trybunalskiego pod względem historycz-

nym i statystycznym (Oskar Flatt. Wstępem opatrzyła Anna Rzędowska). 

Trzeba pamiętać, że Opis… jest jednocześnie ważnym źródłem, na podstawie 

którego można m.in. odtworzyć układ urbanistyczny XIX-wiecznego miasta 

czy przekrój społeczny ówczesnych mieszkańców. Nosi zarazem cechy dziełka 

krajoznawczo-turystycznego oraz zawiera osobiste uwagi autora, co plasuje 

go też w obszarze literatury pamiętnikarskiej, z uwagami typowymi dla dia-

riusza lub dziennika. Anna Rzędowska napisała o nim: „Opis Piotrkowa Try-

bunalskiego pod względem historycznym i statystycznym” Oskara Flatta po 

raz pierwszy został opublikowany w 1850 roku dzięki staraniom „Gazety Co-

dziennej” jako odbitka z „Gazety Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej”, będą-

cej dodatkiem do „Gazety Codziennej”. Najnowsza publikacja „Opisu Piotr-

kowa…” ukazała się w 2009 na zasadach reprintu. Niniejsze wydanie ma 

inny charakter. Tekst Oskara Flatta został uzupełniony przypisami zawiera-

jącymi noty biograficzne wymienianych postaci i definicje tych pojęć, które 

współczesny czytelnik mógłby uznać za niejasne […] Dodatkiem do niniejszej 

edycji „Opisu Piotrkowa Trybunalskiego pod względem historycznym 

i statystycznym” jest kalendarium wydarzeń znaczących dla Piotrkowa, po-

szerzone w porównaniu do spisanego przez Flatta i obejmujące ten sam okres, 

zamknięty datą wydania „Opisu…”. Czytelnik zainteresowany innymi prób-

kami pisarstwa i zmysłu obserwacyjnego Oskara Flatta znajdzie tu również 

wybór cytatów z innych jego podróży: uwagi o kilku polskich miastach, górach 

i rzekach oraz „Wspomnienia z wycieczki grudniowej na Mazowsze […]”18.  

Powyższy cykl byłby więc amalgamatem prac o charakterze naukowym 

oraz tych stojących na pograniczu beletrystyki i faktu. Zakładam również, że 

z czasem mogą się pojawić w nim także opracowania stricte biograficzne (nie 

zaliczyłbym do takich Kiedy się wypełniły dni...). Problem biografii zasługuje 

na szczególną uwagę. Podejrzewam, że prędzej czy później, także na osobne 

potraktowanie. Kamieniem milowym, a zarazem drogowskazem, jest tu 

Piotrkowski Słownik Biograficzny, który powstawał […] dzięki między inny-

mi inicjatywie i współpracy, jaką w 2005 roku podjęli pracownicy dydaktycz-

ni, doktoranci i studenci uczestnicy seminariów doktorskich i magisterskich 

 w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii oraz w Zakła-

dzie Archiwistyki i innych jednostkach organizacyjnych piotrkowskiej filii 

Akademii Świętokrzyskiej, pracownicy Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 

                                                           
17 J. Kisson-Jaszczyński, Kiedy się wypełniły dni… Piotrkowianie – bohaterowie II wojny 

światowej, Piotrków 2006, s. 3.  

18 www.powiat-piotrkowski.pl [dostęp: 23.08.2016].  
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piotrkowskiego koła PTTK i innych instytucji19. Zgromadzone w nim biogra-

my są żywotnym zaczynem większych opracowań. Ponadto wskazać należy 

na fakt, że godne zainteresowania są również życiorysy niektórych z autorów 

prac zamieszczonych w Bibliotece… 

Rysuje się też, na razie dość niewyraźnie, perspektywa pojawienia się 

grupy tematycznej dotyczącej zabytków, urbanistyki, architektury. Bibliote-

ka… zaprezentowała nam już wiele prac, które rozwijają tą problematykę 

niejako przy okazji, w związku z wątkiem głównym. Wspominałem o Dzie-

jach klasztoru… Piotra Stefaniaka, ale wymienić należałoby także prace 

dwóch doktorów: Piotra Andrzeja Głowackiego oraz Aleksego Piasty. Zwłasz-

cza Piotr Głowacki, analizując niuanse rozwoju piotrkowskiej gospodarki, 

szczególnie dużo uwagi skierował na odtworzenie realiów urbanistycznych. 

Czerpał przy tym pełnymi garściami nie tylko ze źródeł archiwalnych, lecz 

także z monografii, która przeszła już do kanonu wiedzy niezbędnej o Piotr-

kowie. Mam tu na myśli Urbanistykę Piotrkowa Trybunalskiego autorstwa 

Kazimierza Głowackiego. Dzieło mogące być uznanym za klasyczne dla no-

wego pokolenia naukowców-piotrkowianistów.  

Niekorzystny splot okoliczności, o czym wspomniał Marcin Gąsior, od-

wlókł w czasie wydanie jego pracy w okładkach Biblioteki Piotrkowskiej. Wy-

rażam nadzieję, że znajdzie ono w końcu należne sobie miejsce również  

w Bibliotece – Piotrków 800.  

 Piotrkowie w literaturze i poezji 

Kategoria ta domaga się wydzielenia. Stworzenie cyklu beletrystyki i poezji 

wyklarowałoby ostatecznie systematykę Biblioteki… Podobnie jak w przy-

padku cyklu „akademickiego”, istniałaby możliwość integracji procesu pozy-

skiwania autorów z inicjatywami konkursowymi, w tym wypadku organizo-

wanymi, przez środowiska twórcze. Mogłyby one zapewnić podserii stały 

napływ materiałów o wysokich walorach artystycznych, chociażby w trybie 

rocznym. Niestety ostatnią i jedyną publikacją tego typu w Bibliotece… są 

Ptaki Nadziei (Rafał Orlewski).  

Dopiero po usystematyzowaniu zasad podziału na podserie przejść mogę 

do problemów typograficznych oraz dokładnej analizy szaty graficznej. Jak 

już podkreślałem, seria nie wykazuje większych zmian, jeśli chodzi o oprawę 

graficzną. Projekt okładki stworzony został przez Agencję Poligraficzną 

Artgraf z Piotrkowa Trybunalskiego. Układ tekstu przechodził pewne mini-

malne korekty. Spis pozycji wydanych występuje albo w formie wszywki 

przed stroną tytułową, albo jest umieszczany na odwrocie okładki, co uzależ-

nione jest od objętości biogramów (znajdują się zawsze na odwrocie okładki). 

Dostrzec można jedynie pewne drobne niekonsekwencje burzące poczucie 

                                                           
19 Są to słowa wstępne pt. Od inicjatora przedsięwzięcia. Por.: M. Szczurowski, Piotrkowski 

Słownik Biograficzny, Z. 1, Piotrków Trybunalski 2006, s. 3.  
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spójności serii. O kwestii wkładki z komunikatem Prezydenta Miasta wspo-

minałem. Incydentalnie pojawia się także zdublowana strona tytułowa.  

Niekonsekwencją, ale o wymowie pozytywnej, jest dodawanie w monogra-

fiach instytucji ich godeł na stronie tytułowej. W przypadku Opowieści o jed-

nym mieście… zachowano dodatkową stronę z reprintem okładki z pierwsze-

go wydania książki w Nowym Jorku. Podobnie postąpiono z Ptakami na-

dziei…, gdzie rolę okładki wstawionej za stronę redaktorską pełni zdjęcie 

autora z czasów młodości „wzbogacone” jego autografem. Za nią umieszczono 

nadto stronę z ilustracją. W przypadku dzieła Bena Giladiego trafniejszym 

byłoby umieszczenie listu gratulacyjnego od Prezydenta Miasta, dyplomu 

informującego o przyznaniu Złotego Medalu Za zasługi dla Miasta Piotrkowa 

oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej przy-

znania autorowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Piotrkowa Trybunal-

skiego przed wstępem, a nie jak to uczyniono, na końcu pracy jako załączni-

ki. Byłoby to stosowne do koncepcji edytorskiej przyjętej w 12 i 15 pozycji 

serii. Ponadto w Bibliotece… występują nieistotne zmiany na stronie redak-

torskiej tyczące się kroju, wielkości i wyglądu czcionki. Seria nosi oznaczenie 

ISBN. Nie wszędzie dopatrzymy się informacji o nakładzie. Spis treści 

umieszczany jest naprzemiennie na końcu lub na początku opracowania. 

Większość pozycji wyposażono w profesjonalny lub przynajmniej poprawny 

aparat naukowy. Tylko w jednym przypadku natknąć się można na zdjęcia, 

których opis nie spełnia kryteriów dotyczących materiałów źródłowych tego 

rodzaju. Rodzaj użytego papieru sprawia także, że raster zdjęć nadrukowa-

nych na papier inny niż kredowy wydaje się nieco rozmyty. 

Komentarza wymaga jeszcze projekt okładki, zwłaszcza odnośnie zapro-

ponowanych przeze mnie zmian w systematyce serii. Tak jak stwierdziłem, 

ogólny koncept nie powinien ulec zmianie. Obecny design oparty jest na wy-

korzystaniu kilku prostokątnych pól o kontrastowej barwie i różnej wielko-

ści. Przednia strona okładki składa się z trzech prostokątów. U góry jedną 

czwartą wysokości zajmuje znane wyobrażenie oblężenia miasta przez Szwe-

dów – miedzioryt z Kolekcji Puffendorfa, najbardziej rozpoznawalny element 

serii, który optycznie „zlewa” się z największym prostokątem wypełnionym 

purpurową czerwienią. To zderzenie odcieni szarości i czerni przeplatanych 

bielą, ze zwartym blokiem soczystej czerwieni, zapada w pamięć na długo. 

Mniejszy z kolorowych prostokątów – miejsce pozostałe przy grzbiecie o sze-

rokości od 3,7 cm do 4 cm w przypadku formatu A5 (różnica ta rzuca się nie-

kiedy w oczy) lub 5 cm w przypadku formatu A4 oraz wysokości od 14,9 cm 

do 14 cm w przypadku formatu A5 i około 23 cm przy formacie A4 – jest wy-

pełniony tonizującym całość kolorem kremowym. W podobnym stylu utrzy-

mano mniej eksponowaną tylną stronę okładki, gdzie duży kremowy prosto-

kąt przechodzi płynnie w pole o neutralnym białym kolorze, dzieląc ją na 

dwa integralne obszary. Gros powierzchni strony tylnej zajęty został przez 
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tekst biogramu ze zdjęciem, krótką informację o serii, numerze publikacji  

w serii, zakresie tematycznym pracy, a niekiedy także listę publikacji.  

W mniejsze prostokąty, po jednej i po drugiej stronie, została wpisana  

w układzie wertykalnym nazwa serii wydawniczej. Znajduje się nad symbo-

lem graficznym wyobrażającym wystylizowany zarys lakowej pieczęci, na 

której przedstawiono motyw sylwetki piotrkowskiego zamku. Nad nim  

w otoku, rozłożony półkolem napis 1217 Piotrków Trybunalski 2017. Pod 

rysunkiem, a dokładnie pomiędzy nim a otokiem, cyfra 800 podkreślona oz-

dobnikiem. Rysunek został wykonany eleganckim, czarnym lub ciemno-

zielonym, tuszem. Ozdobna „pieczęć” jest przesunięta z tytułem serii na tyl-

nej stronie okładki nieco ku górze, co jest spowodowane zlokalizowaniem  

w lewym dolnym rogu kolorowego wyłogu (pomarańcz) z numerem kolejnym 

w serii (kolor biały). Na awersie, w prawym dolnym rogu, jest jego odpowied-

nik, ale tu pasek jest jasnozielony, a numer czerwony. Natomiast numer ten 

umieszczony na grzbiecie jest biały w polu zielonym. Powyższe „przesunięcie” 

wprowadza wrażenie asymetrii. Ponadto na froncie okładki rysunek jest od-

dzielony od kolorowych pól białą linią, co wprowadza pewien dysonans, jakby 

„pęknięcie” obrazu. W tym wypadku kolor biały nie harmonizuje całości. Być 

może jest to jednak tylko subiektywne odczucie. Grzbiet to połączenie poma-

rańczowego z czerwienią. Tytuł posiada zawsze czcionkę jasnozieloną, a na-

zwisko autora białą. Powyższa stylistyka, jeśli wprowadzono by podział na 

podserie i wykorzystano przy tym dodatkowe symbole graficzne, musiałaby 

zostać złamana. Obok właściwego tytułu serii pojawiłby się podtytuł, który 

należałoby podkreślić ciemniejszym niż zastosowana czerwień kolorem, jeśli 

znajdowałby się na jasnym tle20. Kolor tła natomiast zależałby od konkretnej 

podserii. Przykładowo: cykl „akademicki” – granat, Kolebka Parlamentary-

zmu i Trybunału Koronnego – biały lub amarantowy, Z Dziejów Piotrkowa – 

kremowy i biały, itp. Tło powinno być skorelowane z kolorystyką symbolu 

podserii. Symbol ten nie powinien „zagłuszać” symbolu Biblioteki… W przy-

padku strony tylnej mógłby zająć lewy górny róg, flankując razem z „pieczę-

cią” Biblioteki… tytuł serii. Inaczej miała by się sprawa z frontem okładki. 

Tu bez zbędnych komplikacji mamy dwie możliwości lokalizacji. Prawy dolny 

róg, nad wyłogiem z numerem kolejnym pozycji, lub bliżej lewego dolnego 

rogu, gdzie znajduje się już „pieczęć”. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady 

i zalety. Pierwsze zdaje się bardziej eleganckie. Unikamy zbędnego „tłoku”. 

Ponieważ jednak symbol umieszczony byłby nad wyłogiem, który znajduje się 

w połowie wysokości „pieczęci”, zniknie symetria. Natomiast drugie prowadzi 

do czegoś zgoła odmiennego. „Ściskamy” obok siebie dwa symbole, zyskując 

                                                           
20 Jestem zdania, że należałoby znaleźć kompromis pomiędzy klasycznym wykorzystaniem 

tradycyjnie stosowanych w typografii „eleganckich” kontrastów a przesłankami natury „tech-

nicznej”. Niebagatelne (choć dość efemeryczne) znaczenie ma także wpływ konkretnych kolorów 

na odczucia czytelnika. Szerzej wątek ten rozwija Socha. Por.: K. Socha, op. cit., s. 159.  

 



Szymon Kwiecień 

 

292 

 

efekt symetrii. Na grzbiecie poszytu symbol umieścić można w zasadzie tylko 

nad wyłogiem. Należy pamiętać, że w przypadku podserii konieczne jest 

również prowadzenie osobnej ich numeracji. Wydaje się, że najlepiej jest wy-

korzystać tę przestrzeń, jaka pozostała pod wyłogami, wprowadziwszy dla 

kontrastu cyfry rzymskie. Estetyczna innowacja, nad którą warto jest się 

pochylić, to tłoczone symbole „pieczęci” oraz cyklu wydawniczego.  

Problematycznie przedstawia się sprawa formatu. Dla czytelnika pewną 

zagadką może być przyczyna różnicy wymiarów okładki. Jeśli jest to próba 

wprowadzenia wydania albumowego lub ekskluzywnego, informacja o tym 

powinna zostać wyraźnie odnotowana. Zbieżność formatu z tematyką (mono-

grafie liceów) mogą nawet przedwcześnie sugerować wyłonienie podserii. 

Zastosowanie miękkiej okładki przy angielskim tłumaczeniu pracy T. Nowa-

kowskiego, podyktowane zapewne oszczędnością, koliduje jednak z założe-

niem, że to właśnie ta praca będzie reprezentować Piotrków na forum mię-

dzynarodowym, może być protokolarnym prezentem dla prominentnych  

zagranicznych gości odwiedzających miasto. W takim przypadku twarda 

oprawa jest absolutnym minimum21.  

Ostatecznie stwierdzić jednak trzeba, że Biblioteka – Piotrków 800, za-

równo estetycznie, jak i merytorycznie, stoi na najwyższym poziomie. Od 

jedenastu lat wypełnia powierzone sobie funkcje edukacyjne, popularyzator-

skie, gromadząc wokół siebie kwiat piotrkowskiej inteligencji, docierając do 

autorów oraz czytelników. Chciałbym wyrazić osobistą nadzieję kogoś, kto na 

Bibliotece… wychował się jako historyk zajmujący się dziejami Piotrkowa, że 

rok 2017 nie tylko będzie uwieńczeniem jej działalności, ale początkiem cze-

goś nowego, inspiracją do pracy przez następne lata.  

 

 

 

 

                                                           
21 Można się nawet pokusić o stworzenie wydań bibliofilskich. Nie służą one bowiem wyłącz-

nie zaspokojeniu potrzeb kolekcjonerskich, estetycznych, ale mogą pełnić znacznie poważniejszą 

rolę niż to powszechnie się im przypisuje. Wspomina o tym J. Dunin: […] ozdobne formy ofiaro-

wane na jubileusze ludzi i instytucji […] mają świadczyć o stosunku współczesnych do tych wy-

darzeń. Naturalnie, „jubileusze” to tylko jeden z pretekstów, jaki może posłużyć do stworzenia 

publikacji bibliofilskiej, charakteryzującej się wysokimi walorami estetycznymi, z reguły nie-

wielkim nakładem, często indywidualnymi cechami wyróżniającymi ją nawet w obrębie tego 

samego, bibliofilskiego wydania konkretnego opracowania. Przyczyną tego zindywidualizowania 

może być współpraca z różnymi specjalistami, artystami, którzy mają wpływ na typografię dzie-

ła. Dlatego decyzja o druku „białego kruka” pociąga za sobą potrzebę wprowadzenia tzw. „kolo-

fonu”, gdzie przedstawia się niejako historię jego powstania, przyczyny, nazwiska ludzi biorą-

cych udział w przedsięwzięciu, specyfikację techniczną (np. rodzaj użytego papieru). Por.:  

J. Dunin, op. cit., s. 69.  
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej  

pt. W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką.  

Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej,  
Bełchatów 27–28 października 2016 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana  

Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starostwo Powiatowe  

w Bełchatowie byli organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 

W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do 

Niepodległej1, która odbyła się w dniach 27–28 października 2016 roku  

w Bełchatowie w Rezydencji Dwór Polski. Honorowy patronat nad konferen-

cją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Celem sesji było 

przedstawienie problematyki dotyczącej powstania Legionów Polskich, naj-

większej bitwy legionów podczas I wojny światowej pod Kostiuchnówką (4–6 

lipca 1916), upowszechnianie, a także popularyzowanie historii II Rzeczypo-

spolitej i tradycji oręża polskiego. Była to pierwsza z cyklu konferencji odno-

sząca się do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Otwarcia  

obrad dokonał jej inicjator i współorganizator dr Dariusz Rogut2. 

                                                           
1 Prawdopodobnie była to jedyna sesja naukowa w Polsce odnosząca się do bitwy, która mia-

ła wpływ na sprawę polską w czasie I wojny światowej. 

2 W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Waldemar Wyczachowski – starosta 

powiatu bełchatowskiego, Dorota Pędziwiatr – przewodnicząca Rady Powiatu Bełchatowskiego, 

Elżbieta Naturalna – przewodnicząca Rady Miasta Bełchatów, Marcin Baranowski – wicestaro-

sta powiatu opoczyńskiego, ks. Marek Izdebski – biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 

w RP, dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski – prodziekan WFH UJK Piotrków Trybunalski, dr 

Paweł Pietrzyk – dyrektor z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Eliza Dzwonkiewicz – 

wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, Jolanta Chełmińska – doradca marszałka woje-

wództwa łódzkiego, hm. Natalia Patorska-Grzelewska – komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP, 

radni miejscy i powiatowi, nauczyciele, młodzież bełchatowskich szkół średnich oraz mieszkańcy 

powiatu bełchatowskiego. Listy intencyjne odczytano w imieniu Elżbiety Rafalskiej – minister 
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Dwudniowe obrady rozpoczął referat dr hab. Przemysława Waingertne-

ra (UŁ) pt. Wołyński klucz do niepodległości. Bitwa pod Kostiuchnówką 4–6 

lipca 1916 roku. Zaznaczył w nim, że należała ona do najważniejszych  

i najczęściej przywoływanych przez historyków oraz świadków i uczestni-

ków szlaku bojowego jednostek legionowych. Wynika to zarówno z jej zna-

czenia wojskowego dla przebiegu ówczesnych działań zbrojnych na froncie 

wschodnim Wielkiej Wojny, jak i z jej konsekwencji politycznych – po-

wstrzymania rosyjskich działań ofensywnych. W ciągu trzydniowego boju 

(4–6 lipca 1916) legioniści udowodnili swą wartość bojową głównodowodzą-

cym i politykom Państw Centralnych. Ich postawa – obok niemieckiej kon-

cepcji realizacji programu Mitteleuropy – miała decydujące znaczenie dla 

inicjatywy Berlina i Wiednia wydania tzw. aktu dwóch cesarzy (5 listopad 

1916), zapowiadającego utworzenie Królestwa Polskiego i umiędzynarada-

wiającego sprawę polską. 

Z kolei prof. Mariusz Wołos (UP Kraków) wygłosił referat pt. Józef Beck 

w bitwie pod Kostiuchnówką. Podkreślił w nim, iż Beck w bitwie pod Ko-

stiuchnówką, służąc w 2 baterii I dywizjonu, wykazał się godną postawą żoł-

nierską, za co otrzymał Krzyż Virtuti Militari V klasy. Udział w bitwie uznać 

należy za jeden z trzech okresów jego służby frontowej w trudnych warun-

kach bojowych podczas wielkiej wojny. Pierwszym z nich były walki w Kar-

patach Wschodnich pod koniec 1914 i na początku 1915 roku, trzecim zaś 

starcia z chłopami ukraińskimi w okolicach Winnicy wiosną 1918 roku pod-

czas służby w szeregach III Korpusu Polskiego na Wschodzie, gdzie wystę-

pował pod pseudonimem „Halicki” (od panieńskiego nazwiska babki ze stro-

ny matki). Służba liniowa w latach 1914–1918, w tym 19 miesięcy w legio-

nach, przyniosła Beckowi spore doświadczenie bojowe, które procentowało  

w trakcie walk o granice już niepodległej Polski. Nie będzie przesadą nazwa-

nie przyszłego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej doświadczo-

nym oficerem frontowym, artylerzystą, później także artylerzystą konnym, 

który w pełni zasłużył na wysokie oceny przełożonych i szybkie awanse. Wy-

starczy przypomnieć, iż pierwszą wojnę światową rozpoczął w sierpniu 1914 

roku jako ochotnik bez stopnia, a zakończył jako porucznik, który to stopień 

uzyskał w kwietniu 1918 roku z rozkazu płk. Juliusza Rómmla, służąc wów-

czas w 1 baterii artylerii konnej III Korpusu. 

Dr hab. Marek Sioma (UMCS) przedstawił zagadnienie: Kostiuchnówka 

w publicystyce prasowej II Rzeczypospolitej. Prelegent zauważył, iż prasa 

polska nie poświęciła uwagi „wielkiej bitwie” w 1926 roku, a więc w dziesiątą 

rocznicę. Pierwsze teksty na ten temat pojawiły się dopiero w 1931 roku  

w związku z kolejną, piętnastą rocznicą. Dopiero w dwudziestą rocznicę bi-

twy, tj. w roku 1936, pojawiało się kilka różnych w treści artykułów. Bitwa 

                                                                                                                                               

rodziny, pracy i polityki społecznej, Jana Józefa Kasprzyka – p.o. Szefa UDSKiOR oraz Alicji 

Kaczorowskiej – poseł na Sejm RP. 
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pod Kostiuchnówką w międzywojennej publicystyce znalazła swe miejsce już 

w 1916 roku, ale nie została dostatecznie wykorzystana propagandowo. Po-

wodem był zapewne fakt, że nie brakowało ówcześnie historycznych wyda-

rzeń z wojną z bolszewikami na czele, na których budowano przekaz i polity-

kę historyczną. Kostiuchnówka była epizodem, choć najkrwawszym z bojów 

legionowych, do którego wrócono w dwudziestą rocznicę, ale już nie w roku 

1939, gdy ważyły się losy Polski. 

W swoim wystąpieniu prof. Janusz Odziemkowski (UKSW) podkreślił, że 

badając bieg dziejów, historyk opiera się na faktach. Pytanie, jak wyglądała-

by historia Polski, gdyby Legiony nie powstały, otwiera inne pole dociekań. 

Trudniejsze – bo prowadzimy dyskurs o wydarzeniach, które nie zaistniały – 

a zarazem inspirujące. Skupiając uwagę tylko na kwestiach najważniejszych 

i łatwych do udowodnienia na gruncie logiki następstwa faktów, możemy 

wskazać szereg punktów, w których rozmaite sprawy w II Rzeczypospolitej 

mogłyby, a nawet musiałyby, potoczyć się inaczej, gdyby Legiony nie powsta-

ły: a) władze carskie nie zostałyby zmuszone do tworzenia formacji polskich, 

które miały być „odpowiedzią” na legiony u boku państw centralnych. Skut-

kowałoby to wolniejszym tempem organizacji Korpusów Polskich na Wscho-

dzie po rewolucji lutowej i zapewne znacznie mniej żołnierzy polskich zosta-

łoby ocalonych od rozpłynięcia się w morzu rosyjskiej rewolucji; b) bez posta-

wy zaprezentowanej przez legionistów w bitwie pod Kostiuchnówką,  

w Niemczech najprawdopodobniej przegrałaby koncepcja zagrania „kartą 

polską” i organizacji armii polskiej; c) służba w legionach nie otworzyłaby 

drogi do kariery wielu postaciom, które odegrały wybitną rolę w II RP, np. 

Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Kazimierza Sosnkowskiego, Władysława 

Sikorskiego. Ta konstatacja nasuwa szereg pytań: Jakie byłyby koleje wojny 

polsko-rosyjskiej? Czy Polska ocaliłaby swoją niepodległość? Jak wyglądałaby 

bez wspomnianych postaci scena polityczna II RP? Jaki wypracowano by  

w Polsce model demokracji ? Jakie wzory przyjęto by w organizacji i szkole-

niu Wojska Polskiego? itd., itd. 

Każda zmiana przeszłości kreuje nowe warianty przyszłości, a ich liczba 

rośnie szybko w miarę posuwania się w czasie. Dlatego nie jesteśmy w stanie 

wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie, jak dalece zmieniłby dzieje Polski 

fakt nie powstania legionów. Może w ogóle nie obroniłaby swej niepodległo-

ści. Już pobieżny przegląd wydarzeń lat 1914–1920 wskazuje, że nawet gdy-

by II Rzeczpospolita ocaliła swoją niepodległość, byłaby innym państwem niż 

to jakie znamy z kart historii, inne byłoby społeczeństwo, inni jego bohate-

rowie, prawdopodobnie inna wersalska Europa. Uświadomienie sobie tego 

faktu uzmysławia, jak wiele zależało od czynu tych, którzy w 1914 roku „na 

stos rzucili swój życia los”. 

Prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN) zaprezentował odczyt pt. Pasje sportowe 

legionistów w okresie wojny i dwudziestoleciu międzywojennym. Przypo-

mniał w nim, że dziesiątki polskich polityków i wysokich rangą oficerów 
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Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej nie kryło sympatii do sportu. Mało 

tego, po 1918 roku stawali się mecenasami sportu lub nawet byli czynnymi 

sportowcami z dużymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Zauważył, 

że dwóch generałów, pułkownik i dwóch majorów dostąpiło zaszczytu 

uczestniczenia w Igrzyskach Olimpijskich, tj. Sergiusz Zahorski i Karol 

Rómmel, którzy w 1912 roku w Sztokholmie reprezentowali jeszcze zaborczą 

Rosję. Olimpijczykiem był Tadeusz Bór-Komorowski – w latach II wojny 

światowej Komendant Główny Armii Krajowej, zaś po wojnie premier rządu 

RP na uchodźstwie. Startował na olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku oraz 

był trenerem drużyny jeździeckiej na igrzyskach w Berlinie w 1936 roku, 

która zdobyła srebrny medal. Z kolei do Amsterdamu w 1928 roku wyjechał 

mjr Henryk Dobrzański, pierwszy partyzant Polski Walczącej w 1939 roku, 

znany powszechnie jako „Hubal”. W wojennej konspiracji służył również 

olimpijczyk z Berlina mjr Władysław Karaś – pierwszy w historii polski 

medalista w strzelectwie sportowym. Najbardziej rozpoznawalny polityk II 

Rzeczypospolitej – Józef Piłsudski – był stałym kibicem zawodów hippicz-

nych, piłkarskich i szachowych. W 1919 roku objął honorowy protektorat 

nad „Komitetem Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich”, na które Polacy 

ostatecznie nie wyjechali z uwagi na wojnę z bolszewikami w 1920 roku. 

Potem wcielił się w rolę honorowego patrona mistrzostw Polski w grze  

szachowej (1927). Marszałek stał również na czele Rady Naukowej przy 

Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojsko-

wego. Nie mniej znany gen. Kazimierz Sosnkowski był prezesem klubu  

piłkarskiego „Polonia” Warszawa w latach 1918–1939 oraz, po śmierci Mar-

szałka, głównym protektorem olimpiady szachowej w 1935 roku w Warsza-

wie gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski – znany w całej stolicy przyjaciel 

artystów i aktorów – prezesował warszawskim klubom jazdy konnej oraz 

Polskiemu Związkowi Szermierczemu. Marszałek Edward Rydz-Śmigły był 

miłośnikiem jazdy konnej i piłki nożnej. To na jego cześć wileński klub pił-

karski przyjął nazwę „Śmigły”3. 

Pierwszego dnia referaty wygłosili także dr hab. Marek Dutkiewicz (UJK 

Piotrków Trybunalski) pt. Służba zdrowia Legionów Polskich podczas walk 

na Wołyniu w 1915–1916 roku. Organizacja i działania oraz dr hab. Arka-

diusz Adamczyk (UJK Kielce) pt. Doświadczenie I wojny św. jako element 

argumentacji w piłsudczykowskiej debacie politycznej. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął referat dr hab. Janusza Mierzwy (UJ) 

pt. Piłsudczykowska koncepcja administracji państwowej. Piłsudczycy, 

przejmując w maju 1926 roku władzę, nie mieli wypracowanej spójnej kon-

cepcji państwa czy programu reform ustrojowych. Podobnie rzecz się miała  

                                                           
3 Szerzej na ten temat: J. Kęsik, Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1918–

1939, Wrocław 1996; D. Dudek, Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910–1935), 

Kraków 2004. 
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z poglądem na rolę i znaczenie administracji w funkcjonowaniu państwa. 

Brak skrystalizowanych poglądów piłsudczyków w tej kwestii nie był szko-

dliwy w pierwszych latach po przewrocie już choćby ze względu na to, że obóz 

skoncentrował się na próbach doraźnej naprawy systemu. Cel ten przyświe-

cał piłsudczykom również w odniesieniu do administracji państwowej,  

w okresie przedmajowym, uznawanej przez Piłsudskiego za skorumpowaną, 

upartyjnioną, ze szkodliwymi przerostami post-austriackimi. Podobnie zatem 

jak na szczeblu centralnym, działania lat 1926–1928 miały charakter prowi-

zorycznych korekt mających wzmocnić rząd i Prezesa Rady Ministrów. Dzia-

łania wobec administracji terenowej charakteryzował nacisk na sprawy  

najbardziej niecierpiące zwłoki. Rola administracji jako wychowawcy społe-

czeństwa prowadziła do zaangażowania jej na różnych polach życia politycz-

nego, społecznego czy nawet uczuciowo-patriotycznego. Mimo perturbacji 

przełomu lat dwudziestych i trzydziestych, z perspektywy końca dwudziesto-

lecia międzywojennego udało się wypracować model polityki personalnej. 

Dr Dariusz Rogut (UJK Piotrków Trybunalski) w referacie Życiorysy le-

gionowe. Piłsudczycy w łagrach sowieckich odniósł się do losów płk. Fran-

ciszka Studzińskiego „Skiby”, który już 6 sierpnia 1914 roku wstąpił do od-

działów strzeleckich, a po utworzeniu Legionów Polskich służył w 4 kompanii 

III batalionu 1 Pułk Piechoty Legionów. Przeszedł cały szlak bojowy, będąc 

dwukrotnie ranny. Uniknął internowania po kryzysie przysięgowym i działał 

w POW, zostając m.in. komendantem Obwodu Olkuskiego. W niepodległej 

Polsce wstąpił do Wojska Polskiego, walcząc w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Później służył w różnych jednostkach wojskowych, a w 1939 roku pełnił obo-

wiązki komendanta Komendy Rejonu Uzupełnień Sosnowiec. W kampanii 

wrześniowej, po rozbiciu Grupy Operacyjnej „Stryj”, dotarł na Węgry, gdzie 

został internowany. W sierpniu 1941 roku udało mu się przedostać do War-

szawy. Pełnił obowiązki komendanta Okręgu Tarnopol ZWZ-AK, a od lipca 

1944 roku – zastępcy dowódcy Obszaru Lwowskiego AK. Aresztowany przez 

Sowietów, został pod koniec grudnia 1945 roku wywieziony do obozu kontr-

wywiadu wojskowego „Smiersz” w Charkowie, a następnie do obozu dla jeń-

ców wojennych NKWD nr 178-454 w Diagilewie koło Riazania. W lipcu 1947 

roku przewieziono go do obozu jenieckiego nr 150 w Griazowcu, a w listopa-

dzie 1947 roku zwolniono do Polski. W grudniu 1952 roku został aresztowany 

przez UB (w czasie likwidacji prowokacyjnej V Komendy WiN) i skazany na 

pięć lat więzienia. Prawdopodobnie został zwolniony w 1956 roku, a żyjąc  

w skrajnej nędzy zmarł w 1964 roku w Bytomiu. Referent zaznaczył, że  

w obozie nr 454 w Riazaniu przebywali także inni byli legioniści i wysocy 

rangą oficerowie AK, m.in.: gen. bryg. Ludwik Bittner „Halka”, płk Adam 

Świtalski „Dąbrowa”, płk Władysław Filipkowski „Janka”, płk Kazimierz 

Tumidajski „Marcin”, płk dypl. Stefan Czerwiński „Zamkowski”. Z kolei do 

obozu nr 523 na Uralu wywieziono gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. 
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Dr Marek Białokur (UO) w wystąpieniu zatytułowanym Kształtowanie 

obrazu Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich w walce o niepodległość Rze-

czypospolitej w świadomości historycznej młodzieży przedstawił wyniki son-

dażu przeprowadzonego wśród uczniów opolskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Wynika z nich, że Józef Piłsudski kojarzony jest ze zwycięską walką narodu 

polskiego o niepodległość w pierwszej połowie XX wieku. Znacznie gorzej 

młodzież kojarzy z kolei legiony walczące w okresie I wojny światowej.  

W dalszej części swojego wystąpienia odniósł się do istotnych różnic w pre-

zentowaniu obrazu komendanta i legionów na kartach szkolnych podręczni-

ków historii. Wyróżnił tu trzy okresy: pierwszy – międzywojenny, drugi – 

powojenny, obejmujący lata 1945–1989, i trzeci – umownie określany mia-

nem wolnej Polski. Sporo miejsca w wystąpieniu dr. Białokura zajęła także 

analiza realizowanych w całym kraju inicjatyw, których celem jest przypo-

minanie osoby Józefa Piłsudskiego oraz jego dokonań w dziele odbudowy 

państwa polskiego. W tej części szczególnie interesujące było zaprezentowa-

nie materiałów dostępnych w internecie, które współcześnie mają istotny 

wpływ na kształtowanie obrazu komendanta i legionów w świadomości histo-

rycznej młodego pokolenia. Wystąpienie zakończyło przypomnienie najważ-

niejszych filmów fabularnych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich kil-

kunastu lat, których bohaterem jest Józef Piłsudski. 

Swoje referaty wygłosili także dr hab. Wojciech Śleszyński (UwB) – Kwe-

stia bezpieczeństwa wewnętrznego na ziemiach północno-wschodnich II RP  

w koncepcjach środowisk piłsudczykowskich w latach 1919–1939 oraz dr Da-

riusz Fabisz (UZ) – W cywilu. Piłsudczykowska elita wojskowa na emigracji 

w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. 
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Profesor Maria Nartonowicz-Kot  
(23 I 1950–26 XI 2015)  

Maria Nartonowicz-Kot urodziła się 23 stycznia 1950 roku w Tomaszo-

wie Mazowieckim. W tym mieście kończyła kolejne szczeble edukacji szko l-

nej – szkołę podstawową i średnią, a egzamin dojrzałości zdała w 1968 roku 

w I Liceum Ogólnokształcącym. W tym też roku podjęła studia w Instytucie 

Historycznym (od 1970 roku – Instytucie Historii) Uniwersytetu Łódzkiego. 

W trakcie studiów wykazywała się aktywnością w ramach Studenckiego 

Koła Naukowego Historyków, którego była także prezesem. Ówczesne fa-

scynacje młodej adeptki cechu historycznego oscylowały wokół spraw zwią-

zanych z szeroko rozumianą kulturą Drugiej Rzeczypospolitej. Pod okiem 

swej wieloletniej Mistrzyni prof. dr hab. Barbary Wachowskiej przygotowa-

ła pracę magisterską pt. Główne przejawy życia kulturalnego Tomaszowa 

Mazowieckiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia historyczne  

z wyróżnieniem ukończyła w 1973 roku, otrzymując tytuł zawodowy magi-

stra historii. W tym samym roku rozpoczęła pracę zawodową w Zakładzie 

Najnowszej Historii Polski Instytutu Historii UŁ, początkowo jako asy-

stentka stażystka, a następnie jako asystentka (1974–1975) i starsza asy-

stentka (1975–1982).  

Od początku pracy zawodowej zdecydowała się na badania związane  

z tzw. historią regionalną, której poświęciła większość prac naukowych . 

Swoją uwagę skierowała na mechanizm funkcjonowania wielkiego ośrodka 

przemysłowego, jakim była międzywojenna Łódź, drugie co do wielkości 

miasto Drugiej Rzeczypospolitej. Do podjęcia tego nurtu badawczego  

M. Nartonowicz-Kot skłoniła bardzo skromna historiografia dotycząca Ło-

dzi okresu międzywojennego. Dawało to badaczce niepowtarzalną szansę 

na jej wzbogacenie.  

Przygotowując dysertację doktorską, skoncentrowała swoje zaintereso-

wania badawcze wokół samorządu terytorialnego, a zwłaszcza miejskich 

instytucji samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej. Główny nacisk poło-

żony został na Łódź, ale badaniami objęła także region Polski Centralnej. 

Zwieńczeniem tego etapu pracy naukowej było przygotowanie dysertacji dok-

torskiej pt. Polityka i działalność kulturalna samorządu łódzkiego w latach 

1919–1939 napisanej pod kierunkiem prof. B. Wachowskiej. Obrona i nada-

nie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii odbyło się  
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w 1982 roku. Doktorat został wyróżniony w następnym roku nagrodą indy-

widualną III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodą 

Prezydenta miasta Łodzi. Część tej obszernej dysertacji doktorskiej została 

wydana jako monografia przez Wydawnictwo UŁ w 1985 roku. Natomiast 

kilka innych problemów zawartych w dysertacji zostało opublikowanych  

w formie oryginalnych artykułów na łamach „Rocznika Łódzkiego” i „Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia historica”. 

Po obronie doktoratu M. Nartonowicz-Kot pracowała jako adiunkt i star-

szy wykładowca w Zakładzie (a następnie Katedrze) Najnowszej Historii 

Polski UŁ (1982–2001). Jej zakres badawczy uległ wyraźnemu rozszerzeniu. 

Obok kontynuacji dotychczasowych badań, poszerzonych jednak o inne 

szczeble administracji, a mianowicie samorząd powiatowy i wojewódzki ze 

zwróceniem uwagi na aspekty społeczno-ekonomiczne, pojawiły się nowe 

nurty badawcze związane z masowymi ruchami społecznymi. Z szerokiego 

wachlarza ruchów politycznych obecnych na polskiej scenie wybrała nurt 

socjalistyczny. Zainteresowania te zaowocowały szeregiem artykułów i szki-

ców, a zwieńczenie stanowiła bardzo obszerna monografia pt. Polski ruch 

socjalistyczny w Łodzi w latach 1927–1939, opublikowana w 2001 roku przez 

Wydawnictwo UŁ. W monografii tej starała się ukazać poczynania działaczy 

socjalistycznych w pełnym wymiarze i bogactwie aktywności, począwszy od 

działalności organizacyjnej poprzez polityczną, parlamentarną, samorządo-

wą, związkową, kulturalną, edukacyjną, spółdzielczą, sportową i turystycz-

ną, na wydawniczej i popularyzującej wiedzę o przeszłości skończywszy. Mo-

nografia została wyróżniona nagrodą Rektora UŁ I stopnia oraz nagrodą 

Prezydenta miasta Łodzi. Stała się ona najważniejszym osiągnięciem  

w przewodzie habilitacyjnym, dzięki któremu M. Nartonowicz-Kot uzyskała 

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie 

historii, specjalność historia najnowsza. W 2004 roku uzyskała stanowisko 

profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ.  

Z okresu przed habilitacją warto jeszcze wskazać, iż z początkiem lat 

osiemdziesiątych XX wieku M. Nartonowicz-Kot nawiązała współpracę  

z Redakcją Słownika Biograficznego Polskiego Ruchu Robotniczego, dla któ-

rej przygotowała kilkadziesiąt biogramów działaczy polskiego ruchu robotni-

czego w Łodzi i okręgu łódzkiego, opublikowanych w kolejnych tomach tej 

serii wydawniczej.  

W ostatnich latach, obok problematyki politycznej, w kręgu zaintereso-

wań badawczych prof. M. Nartonowicz-Kot pozostawała szeroko rozumiana 

biografistyka, badania elit politycznych Drugiej Rzeczypospolitej, problemy 

związane z samorządem terytorialnym, dzieje nauki i towarzystw nauko-

wych, kultura Polski okresu międzywojennego, tradycja niepodległościowa II 

RP, kwestia kobieca w XX wieku, badania nad przeszłością Łodzi i regionu 

Polski Centralnej oraz szeroko pojęta kultura uzdrowiskowa. Przygotowywa-

ła monografię poświęconą biografii wybitnego działacza politycznego, zwią-
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zanego z ruchem socjalistycznym w dwudziestoleciu międzywojennym – Bro-

nisława Ziemięckiego. 

Dorobek naukowy prof. M. Nartonowicz-Kot zamyka się liczbą ponad 140 

publikacji, w tym osiem monografii autorskich i współautorskich, kilkadzie-

siąt oryginalnych artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych  

i monografiach wieloautorskich, a ponadto recenzje, sprawozdania naukowe, 

hasła słownikowe, redakcja monografii i czasopism. Obok wydanych drukiem 

dysertacji doktorskiej i rozprawy habilitacyjnej w Jej dorobku naukowym 

należy wskazać jeszcze na cieszącą się popularnością czytelników monografię 

pt. Patroni łódzkich ulic (współautorstwo Jarosław Kita) oraz książkę Po-

wstanie styczniowe w Łodzi i w regionie. Studia i materiały (współautorstwo 

Karol Jadczyk i Jarosław Kita), a ponadto udział jako autorki i redaktorki  

w powstawaniu monografii kilku miast i gmin – Konstantynowa Łódzkiego, 

Głowna, Sieradza, Zadzimia.  

Swoje ustalenia badawcze prof. M. Nartonowicz-Kot prezentowała pod-

czas licznych konferencji naukowych i popularnonaukowych organizowanych 

w różnych ośrodkach i instytucjach naukowych i kulturalnych. Podejmowała 

współpracę naukową m.in. z Interdyscyplinarnym Zespołem Naukowo-

Badawczym Struktur i Przemian Społecznych Wsi Polskiej XIX i XX wieku, 

założonym i kierowanym przez wiele lat przez prof. Helenę Brodowską-

Kubicz oraz zespołem badającym kwestię kobiecą, kierowanym przez prof. 

Annę Żarnowską i prof. Andrzeja Szwarca.  

Niezmiernie ważną rolę w życiu zawodowym prof. M. Nartonowicz-Kot 

zajmowały zajęcia dydaktyczne i kształcenie młodych adeptów cechu histo-

rycznego. W ponad czterdziestoletniej pracy zawodowej prowadziła różnego 

typu zajęcia dydaktyczne. Wypromowała sześciu doktorów, a kolejne dyser-

tacje pisane pod Jej kierunkiem były na ukończeniu. Była recenzentką  

i członkiem komisji w kilku przewodach habilitacyjnych i doktorskich, rów-

nież realizowanych w innych ośrodkach naukowych w Polsce. Ponadto pod 

Jej kierunkiem powstało ponad 130 prac magisterskich i kilkanaście prac 

licencjackich na kierunkach historia i regionalistyka kulturowa. Promowała 

także prace dyplomowe z historii i wiedzy o społeczeństwie na studiach  

podyplomowych. 

Realizując pasje naukowe i dydaktyczne, trudno pozostać na uboczu życia 

organizacyjnego uczelni i własnego środowiska naukowego. Stąd też prof.  

M. Nartonowicz-Kot aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz Instytutu 

Historii, Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Uniwersytetu Łódzkiego. Od 

2008 roku do chwili śmierci pełniła funkcję dyrektora Instytutu Historii UŁ, 

ponadto kierowała Podyplomowym Studium Nauczania Wiedzy o Społeczeń-

stwie. Była członkiem Senatu UŁ z ramienia ZNP, wchodziła w skład kilku 

komisji uczelnianych i wydziałowych. 

W życiu prof. M. Nartonowicz-Kot ważne miejsce zajmowało Polskie To-

warzystwo Historyczne. Związała się z nim w 1973 roku, gdy podjęła pracę  
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w UŁ. W 1976 roku zaczęła pełnić obowiązki zastępcy sekretarza naukowego 

„Rocznika Łódzkiego”. Niebawem objęła funkcję sekretarza naukowego pe-

riodyku i pełniła ją przez 21 lat, tj. od 33 do 51 tomu w latach 1983–2003. Jej 

doświadczenie i umiejętności negocjacyjne spowodowały, że wybrany w 2003 

roku Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH powierzył Jej funkcję wiceprezesa ds. 

wydawniczych i obowiązki redaktor naczelnej „Rocznika Łódzkiego”. Pod Jej 

redakcją ukazało się 12 kolejnych tomów (t. 52–63) w latach 2004–2015.  

W ciągu 40 lat uczestniczyła w pracach nad 39 tomami spośród wszystkich 

63 dotychczas wydanych.  

Równocześnie z pracą redakcyjną w „Roczniku Łódzkim”, w 1976 roku 

podjęła współpracę z prowadzoną pod egidą PTH Olimpiadą Historyczną, 

najpierw jako członek Komitetu Okręgowego, a od 2004 roku jako jego prze-

wodnicząca i członek Komitetu Głównego Olimpiady. Ponadto przez kilka 

ostatnich lat przewodniczyła także Okręgowemu Komitetowi Olimpiady pt. 

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. 

Zaangażowanie w pracach PTH – i to na kilku płaszczyznach – przez tak 

długi czas uzasadniało powierzenie Jej zadania podsumowania działalności 

OŁ PTH na przestrzeni jego osiemdziesięciu lat istnienia w okresie 1927–

2007. Wywiązała się z niego znakomicie jako współautorka i współredaktor-

ka (wspólnie z Alicją Szymczakową) monografii pt. W służbie historii i społe-

czeństwa. W ostatnich kilkunastu latach życia realizowała się również na 

różnych polach działalności na szczeblu centralnym PTH, najpierw jako czło-

nek Komisji Dydaktycznej (2003–2006), następnie członek Sądu Koleżeń-

skiego (2006–2009), aby w 2009 roku wejść w skład Zarządu Głównego PTH.  

Prof. M. Nartonowicz-Kot uczestniczyła także w działalności jeszcze in-

nych instytucji naukowych i społecznych. Od 2002 roku była członkiem 

Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, uczestnicząc w pracach Wydziału II 

Nauk Historycznych i Społecznych. Nieco wcześniej, w 1999 roku, podjęła 

współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łodzi i w ostatnich latach 

kierowała Sekcją Historyczną. Była zaproszona do kilku rad naukowych  

i programowych czasopism i instytucji kulturalno-naukowych. Przewodniczy-

ła Radzie Naukowej „Muzealnego Rocznika Historycznego” wydawanego 

przez Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi, jako członek wchodziła 

w skład Rady Programowej czasopisma „Między Wisłą a Pilicą” (Kielce),  

Komitetu Redakcyjnego Tomaszowskiego Słownika Biograficznego i „Bi-

bliotheca Thomasoviensis”. Ponadto przewodniczyła Radzie Muzealnej Mu-

zeum im. Antoniego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.  

Prof. M. Nartonowicz-Kot bliska była także działalność związkowa, przez 

całą karierę zawodową należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego i peł-

niła w nim różne funkcje. Była m.in. wiceprezesem Rady Zakładowej ZNP  

w Uniwersytecie Łódzkim oraz prezesem Rady Oddziałowej na Wydziale 

Filozoficzno-Historycznym (od 2006 roku). Reprezentowała związek w róż-

nych uczelnianych i wydziałowych ciałach kolegialnych. 



Pro memoria 
 

309 

 

Ogromne zaangażowanie prof. M. Nartonowicz-Kot na różnych polach 

aktywności ludzkiej zostało wielokrotnie dostrzeżone, nagrodzone i wyróż-

nione nagrodami i odznaczeniami. Otrzymała dwukrotnie nagrody naukowe 

Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1983, 1990), naukowe, dydak-

tyczne i organizacyjne Rektora UŁ (ponad 10-krotnie) oraz trzykrotnie Pre-

zydenta miasta Łodzi (1983, 2002, 2010). Została wyróżniona Honorową  

Odznaką miasta Łodzi (1988); medalem KEN (2000), który bardzo ceniła; 

Złotą Odznaką UŁ (2003); medalem „UŁ w służbie społeczeństwu i nauce” 

(2009); Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2011). 

Prof. M. Nartonowicz-Kot zmarła po krótkiej, ale ciężkiej chorobie 26 li-

stopada 2015 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1 grudnia 2015 roku 

w kaplicy Heinzlów na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Na 

tej nekropoli została też pochowana. Na zawsze pozostanie w pamięci przyja-

ciół, kolegów i współpracowników nie tylko ze środowiska łódzkiego, ale  

także z różnych krajowych ośrodków i instytucji.  

 

Jarosław Kita  
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Pułkownik w st. spocz. doktor Henryk Zdzisław Figura 
(1943–2015) 

W dniu 16 grudnia 2015 roku zmarł w Kołobrzegu po długiej i ciężkiej 

chorobie płk dr Henryk Zdzisław FIGURA, zasłużony oficer liniowy 32  

Budziszyńskiego Pułku Zmechanizowanego, były komendant WKU w Toma-

szowie Mazowieckim, radca prawny, doktor nauk humanistycznych – histo-

ryk wojskowości, myśliwy i popularyzator łowiectwa. 

Henryk Zdzisław Figura, pułkownik WP, urodził się 20 stycznia 1943  

roku w rodzinie chłopskiej we wsi Krzywda, powiat zwoleński w wojewódz-

twie mazowieckim. Był synem Franciszka i Bronisławy z domu Burzyńskiej. 

Do 1957 roku mieszkał z rodzicami w rodzinnej miejscowości. W 1949 roku 

rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Przyłęku, którą ukończył osiem lat 

później. W latach 1957–1961 mieszkał na stancji w Zwoleniu i w tym okresie 

ukończył szkołę średnią – liceum ogólnokształcące. Z powodu trudnych wa-

runków materialnych i chęci dalszego kształcenia, zdecydował się na podjęcie 

nauki w Oficerskiej Szkole Piechoty im. T. Kościuszki we Wrocławiu, prze-

mianowanej następnie na Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych, którą 

ukończył w 1964 roku. Po ukończeniu nauki w szkole oficerskiej, został mia-

nowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego i rozpoczął pełnienie 

zawodowej służby wojskowej w jednostce o bogatych tradycjach bojowych –  

w 32 Budziszyńskim Pułku Zmechanizowanym, stacjonującym w Kołobrze-

gu. Zajmował stanowiska oficera liniowego – od dowódcy plutonu poprzez 

dowódcę kompanii i szefa sztabu batalionu piechoty. 

Będąc niespokojnym „duchem” i dążąc do pogłębienia swojego wykształ-

cenia, szukał nowych dróg rozwoju. Dlatego w 1971 roku rozpoczął trudne 

studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mic-

kiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1976 roku, uzyskując tytuł magistra 

prawa. Pod koniec studiów, z uwagi na swoje zainteresowania i studiowany 

kierunek, w 1975 roku na własną prośbę został przeniesiony z tej jednostki 

do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Tomaszowie Mazowieckim. Po 

studiach, w latach 1976–1978, ukończył aplikację arbitrażową w Okręgowej 

Komisji Arbitrażowej w Łodzi i zdał egzamin na stanowisko radcy prawnego, 

a w 1980 – Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Prawa Gospodarczego na 

Uniwersytecie Łódzkim. Niezależnie od tego, pogłębiał swoją wiedzę z zakre-

su administracji wojskowej poprzez ukończenie kursów specjalistycznych:  
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w 1986 roku Kurs Przeszkolenia Specjalistycznego Oficerów Wojewódzkich 

Sztabów Wojskowych (WSzW) i WKU oraz w 1991 roku Kurs Wojskowych 

Komendantów Uzupełnień. 

Po rozpoczęciu pełnienia zawodowej służby wojskowej w terenowym 

ogniwie administracji wojskowej (WKU), swoje zainteresowania ukierunko-

wał na funkcjonowanie tego komponentu obronności kraju. Z tego względu  

w 1980 roku wziął udział w konkursie organizowanym przez Sztab War-

szawskiego Okręgu Wojskowego, który poświęcony był problematyce działal-

ności WKU, związanej z uzupełnianiem jednostek wojskowych poborowymi. 

Na konkurs przedstawił opracowanie zatytułowane Organizacja pracy sekcji 

poboru w okresie realizacji planu uzupełnienia jednostek wojskowych pobo-

rowymi. Opracowanie to zostało wyróżnione dyplomem przez Szefa Sztabu 

Warszawskiego Okręgu Wojskowego – gen. bryg. dr. Jana Światowca.  

W WKU w Tomaszowie Mazowieckim pełnił zawodową służbę wojskową na 

różnych stanowiskach, aż do funkcji komendanta WKU. W 2001 roku, po 40 

latach żołnierskiej służby, przeszedł na zasłużoną emeryturę.  

Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej i przejściu na emeryturę,  

w latach 2004–2008, pracował w WKU w Piotrkowie Trybunalskim na sta-

nowisku referenta ds. prawno-administracyjnych. Jednocześnie nie zanie-

dbywał swoich fascynacji historią wojskowości. Pogłębiał swoje zaintereso-

wania historią administracji wojskowej, studiując dostępne mu opracowania 

oraz materiały źródłowe, mające postać aktów normatywnych regulujących 

tę problematykę. Szczególny przedmiot jego zainteresowań stanowiła reali-

zacja zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej przez terenowe ogniwa administracji rządowej i samorządowej oraz 

rola spełniana w tym procesie przez terenowe ogniwa administracji wojsko-

wej. Były to tematy trudne, mało popularne, ale niezwykle istotne w studiach 

nad dziejami administracji wojskowej i funkcjonowania mechanizmu służby 

wojskowej. W związku z tym postanowił poszerzyć nabyte wiadomości z za-

kresu historii oraz administracji wojskowej w drodze studiów doktoranckich 

w ówczesnej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim.  

W czasie studiów doktoranckich uczestniczył w seminariach, prezentując 

kolejne rozdziały rozprawy doktorskiej. Uczestniczył w podróżach historycz-

no-wojskowych o charakterze naukowym, zorganizowanych przez uczelnię na 

Ukrainę, Słowację i Białoruś oraz publikował na łamach periodyków facho-

wych swoje przemyślenia i wyniki badań naukowych. 

Na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach 17 

grudnia 2008 roku obronił rozprawę doktorską nt. Administrowanie zasoba-

mi poborowych przez Wojskowe Komendy Uzupełnień w latach 1975–2005  

i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie histo-

rii najnowszej. Specjalizował się w historii wojskowości. W jego dorobku 

znajduje się kilkadziesiąt artykułów z tego zakresu. Jest autorem opracowań 

książkowych: Służba wojskowa i praca na rzecz obronności w latach 1918–
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1939 i Wspomnienia oficera 32. Budziszyńskiego Pułku Zmechanizowanego 

oraz współautorem opracowań książkowych poświęconych walkom toczonym 

przez żołnierzy polskich sił zbrojnych w latach 1939–1945 pt. Bo wolność 

krzyżami się mierzy. Dzieje oręża polskiego 1039–1945.  

Drugą sferą Jego zainteresowań i pasji było łowiectwo, któremu poświę-

cił połowę życia. Łowiectwu poświęcił nie tylko godziny spędzone na „am-

bonie”, ale i działalność naukowo-popularyzatorską. Wziął udział w opra-

cowaniu historii Wojskowego Koła Łowieckiego „Hubal” w Tomaszowie  

Mazowieckim. Napisał również kilkanaście artykułów popularnych z za-

kresu łowiectwa, które opublikował w „Braci Łowieckiej”. Podjął się rów-

nież opracowania zespołowego dziejów parafii świętej Jadwigi Królowej  

w Tomaszowie Mazowieckim.  

Był członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 452 „Hubal” w Toma-

szowie Mazowieckim od 1981 roku. W 1984 roku zdał celująco egzamin dla 

selekcjonerów. Był aktywnym członkiem organów koła – zarządu oraz komi-

sji rewizyjnej: w latach 1989–1994 i 2000–2005 pełnił funkcję sekretarza 

zarządu, 1985–1986 i 1997–2000 – funkcję członka komisji rewizyjnej. Po-

czynając od roku 2005, był członkiem zespołu odtwarzającego i redagującego 

kronikę koła. Rezultatem tego wysiłku jest jego znaczący udział w odtworze-

niu dziejów koła od 1954 do 2015 roku. Był również członkiem Polskiego To-

warzystwa Historycznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków 

Wojskowości. Życzliwy, serdeczny kolega, zawsze służył radą i pomocą. Pełen 

pasji naukowej do końca swoich dni pracował nad kolejną rozprawą nauko-

wą. Historia wojskowości straciła w Nim wybitnego znawcę problematyki 

administracji wojskowej. 

Za zasługi dla Sił Zbrojnych oraz Polskiego Związku Łowieckiego został 

odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi; Złotym, Srebrnym i Brą-

zowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; Złotym, Srebrnym i Brą-

zowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym i Brązo-

wym Medalem Zasługi Łowieckiej. 

Zmarł w Kołobrzegu 16 grudnia 2015 roku. Pochowany został na cmenta-

rzu przy ulicy Kościelnej w Pszczółkach koło Gdańska. 

 

Zygmunt Matuszak 

Waldemar Komenda 
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