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Ewa Wiśniewska

(Uniwersytet Łódzki)

The Perception of Queen Victoria

in American Press of Her Times

Alexandrina Victoria, the future Queen of the United Kingdom

of Great Britain and Ireland and the Empress of India, on the day

of her birth, May 24th 1819, had little chance of becoming the leader

of a superpower. Born as the only child of Princess Victoria of Saxe-

Coburg-Saalfeld and Prince Edward, Duke of Kent and Strathearn,

the forth son of George III, the King of the United Kingdom of the

Hanoverian house, was fifth in the line of succession after her father

and uncles. However, as a result of rather astonishing family mat-

ters and lack of strict moral conduct, she remained the only legiti-

mate representative of her generation in the family, born 18 months

after the death of Princess Charlotte of Wales, the daughter

of George Augustus Frederick, future King George IV, the eldest son

of George III.

Victoria accessed the British throne on June 20th, 1837, at the

age of 18 and remained the sovereign until 1901, keeping her post

for more than 63 years. Until September 9, 2015, she was given the

title of the longest ruling British monarch, now surpassed by Queen

Elizabeth II. In American press, not much space was devoted to the

new Queen at the very moment of her ascension to the throne. The

news appeared in “Morning Herald”, claiming: A great political con-

test is developing itself in England since the death of the King. Queen

Victoria may be the last monarch on the isle1. High possibility of so-

cial, political and cultural advancement had already been mentioned

in the same paper: The death of the King of England is a greater

event than the mere extinction of an old man’s life can be imagined.

                                                
1 A Great political Contest, “Morning Herald”, New York, 28 July 1837, s. 3.
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It is the signal for an entire revolution in the administration of af-

fairs – for a change, not only in the cabinet, but in the principles

of the constitution2. The author continues, praising the new Queen:

The elevation of a beautiful and lovely woman to the throne of Eng-

land, will cause a greater change in its position, than we have seen

during the last century. The greatest changes in the action of the Eng-

lish government, have always taken place during the government of

a woman3. Such admiration for the Queen seems rather odd since

in the sources she is often portrayed as short and plump. Needless

to say, all the praises must have been aimed at keeping proper rela-

tions with the English society. Women on the English throne had not

been a rarity in earlier times, however Victoria accessed her position

in times of great development, in the era of technological advance-

ment, which made her the center of social life even more than her

predecessors. The sources claim that her looks was well known by

her subjects not only due to pictures (Victoria was the first English

monarch to be photographed), but also owing to numerous artifacts,

often kitsch and of low value: Formed during the age that began

to exploit mechanical reproduction, her image became a media event,

not only through such traditional arts as painting and statuary, but

also through photographs and prints, through broadside ballads and

advertisements, through souvenir plates, parian statues, buttons

and other bric-a-brac4.

The process of linguistic praising of the English monarch

in American press may seem surprising due to the fact that only

61 years passed from the moment that the Americans refused

to obey the rules of Victoria’s grandfather, King George III. The arti-

cle’s author continues, claiming: The British races have always idol-

ized a woman, a princess, and a queen. Their loyalty to a King

is given – but with some severe grumbling. Not so to a beautiful and

accomplished female5.

In an article that appeared in “The North Carolina Standard”

on August 9th 1837, the author attempts at foreseeing the future

course of British politics: What her policy may be no one knows.

                                                
2 Five Days Later from England, “Morning Herald”, New York, 25 July 1837, s.

2.
3 Ibidem.
4 A. Munich, Queen Victoria’s Secrets, New York 1998, s. 7.
5 Ibidem.
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I think it will not be very decided. To Lord Melbourne she appears

to have a personal dislike; perhaps on account of the Morton case6.

General public tried hard to predict future decisions of the new

monarch. The fascination was striking, but it was not free from of-

fensive and impolite remarks: Victoria, the Queen, is getting fairer

and fatter every day. If her majesty is really a pretty girl, God bless

her – if not God pity her, the article published shortly said7. The di-

chotomy of presenting the Queen – first addressing her as the mon-

arch and then pointing to her looks is astonishing. Not only is the

author malicious, but also unorthodox in drawing such picture

of a young woman holding enormous power.

The Queen was crowned on June 28th, 1838, at Westminster Ab-

bey, London. On July, 25th, “Morning Herald” published a detailed

description of the ceremony, with drawing of the regalia, the crown

among other objects: A queen-consort wears a circlet proceeding

to her coronation, and is crowned with St. Edgitha’s Crown – which

is so named in honour of Edgitha, the consort of Edward the Confes-

sor8. The jewel in question was manufactured for the Queen since

the earlier version of it was destroyed in the 17th century upon

the order of Oliver Cromwell. The elevated vocabulary of the article

suggests great admiration for British monarchy: Thursday the day

fixed upon for the coronation of her Majesty Queen Victoria the First,

must be one for ever memorable to those who had the happiness

to join in its celebration, and of demonstrating the affection enter-

tained by them for their Sovereign. It was a day of unmingled delight

– a festival in which the finest tastes and the finest feelings were fully

gratified. It was not a mere holiday which the humbler classes could

hail as a “day of rest” from labor; nor even one in which they might

indulge in innocent amusements; nor please the eye by gazing upon

a mere gorgeous spectacle; but it was a national ovation, in which

they were actors as well as their Sovereign; for while they hailed her

as their Queen, they expressed at the same time the delight with

which they looked upon her; and her Majesty expressed, not mere

by action but by words, the love she has for her people9. The atmos-

                                                
6 Biography of the King, “The North Carolina Standard”, Raleigh, North Caro-

lina., 9 August 1837, s. 1.
7 Ibidem.
8 The Coronation, “Morning Herald”, New York, 25 July 1838, s. 1.
9 Ibidem.



Ewa Wiśniewska

_______________________________________________________________

12

phere during the ceremony was highly elevated, and the lexical

items chosen by the author of the article is pompous, yet adequate.

It is especially visible in the presentation of the crowd gathered

to witness the event: The joy of the multitude, and their desire to tes-

tify it, seemed to know no bounds; again and again were the cheers

repeated, and slowly as the cavalcade moved, yet the time appeared

too brief for that outpouring of loyalty, which was all but inexhausti-

ble10.

The general public shared the spirit of togetherness and delight.

The ceremonial proceeding were longish and tiring, yet a great num-

ber of spectators attended it with cheerfulness. The newly crowned

Queen proved strong as well: [she] bore the fatigues and excitement

of the day – no slight demand upon the nerves of a delicately nur-

tured young lady – without exhibiting very visible signs of exhaus-

tion; and was no worse next day than many of her more robust but

still more tired subjects11. The monarch’s delicacy is mentioned sev-

eral times in the text. The author surely tried hard to be as polite

as possible, but for contemporary readers, that kind of attitude may

seem to be a mere mockery, taking into account the fact that she

inherited the Hanoverian tendency to plumpness, she was liable

to grow “very fat”12. Her looks is under constant debate of the writ-

ers: The Queen of England, although very far from beautiful, has

contrived to set many of her subjects’ hearts on fire about her. There

are now in confinement as lunatics, about thirty persons, who have

gone mad with the idea that the queen was to wed them13. Victoria

was here portrayed as an object of desire from her male subjects. Not

pretty, yet worthy of appreciation, love and immense respect.

The news did appear in American press with delay due to the du-

ration of a journey from Europe to America. No wonder that the arti-

cle depicting Queen’s marriage to a German Prince Albert of Saxe-

Coburg and Gotha on February 10th, 1840, was published as late

as in March the same year: Her majesty’s marriage took place

at St. James Palace, February 10th. The rooms of the palace were

filled at an early hour by the nobility, foreign ambassadors, the gen-

                                                
10 Ibidem.
11 Foreign Items, “Morning Herald”, New York, 27 July 1837, s. 2.
12 C. Hibbert, Queen Victoria: A Personal History, New York 2000, s. 66.
13 English Chit Chat, “The Madisonian”, Washington D.C., 13 November 1839,

s. 2.
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tlemen at arms, and yeomen of the guard on duty in the chambers

allotted to them14. The author does not attribute his/her paper with

any comment, presenting facts in a very objective way, stating: Her

majesty’s train was borne by twelve unmarried ladies, mostly of the

nobility, followed by grooms, ladies of the bedchamber, a long retinue

of maids honor and bedchamber15. Much more subjective, not to say

biased, is another piece written after the royal wedding: The Queen’s

honeymoon is over. She keeps her man tied to her apron strings pretty

closely. They are very often out together  - have been to Covent Garden

Theatre several times privately  - have been to a concert or two – gone

to church to hear prayers, - drive out in the Park, and all that sort

of things16. The author becomes very malicious when describing

the overwhelming popularity of Prince Albert in his new homeland:

The people are said to be Albertizing every thing. Braham’s St. James

Theatre is now called “The Prince’s Theatre”. An iron monger in Pim-

lico has a culinary invention “yclept ‘The Albert Gridiron”. A tobac-

conist placards the town with bills of “Real Albert Cheroots”, and

a snuff called “Prince Albert’s mixture”17. The young Queen was very

much in love with her newly wed husband and full of admiration

towards him. Her behavior was very much typical of a wife in the

honeymoon stage, yet her conduct and all places she visited, were

witnessed by the eyes of her subjects.

In May 1840 there appeared rumor that Victoria was pregnant:

It is whispered, in circles likely to be acquainted with the fact, that

her Majesty is in a way likely to prevent the succession to the throne

from passing into any other than the direct line. The report derives

strength from her Majesty’s recent abstinence from her favourite exer-

cise on horseback, and also from dancing, in which she is known

to take much pleasure18. The gossip was obviously true and the first

child (out of nine) of the royal couple, Victoria, Princess Royal, was

born on November, 21st, 1840. The birth of the baby was neither

anxiously anticipated, nor greeted with hysteria, contrary to con-

temporary obsession that manifests the appearance of members

                                                
14 Queen Victoria’s Marriage, “Liberty Advocate”, Liberty, Mississippi, 2 April,

1840, s. 1.
15 Ibidem.
16 From the Correspondent of the N.Y. “Evening Star”, “The Pilot”, Baltimore,

Maryland, 17 April 1840, s.2 .
17 Ibidem.
18 Arrival of the British Queen, “Morning Herald”, New York, 16 May 1840, s. 2.
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of the British royal family. In American press there appeared doubt

whether the child of the Queen would become the future leader:

Is the newly-born daughter of Queen Victoria absolutely ‘Queen’ is she

survives her mother, or is the eldest son of Victoria, in case she have

and male children, entitled to the throne?19 The question of inheri-

tance was reasonable since the dynasty that Queen Victoria came

from, ruled in the Kingdom Hanover, with the Salic law (or rather

semi-Salic to be precise), excluding women from succession in case

of the existence of male descendants, was still valid. It should

be mentioned that due to that rule Victoria was excluded from

the Hanoverian throne in favour of Ernest Augustus, her father’s

younger brother, the fifth son of George V. However, she was ap-

pointed as the Queen of England, being the only child. The above-

mentioned article states that: If Queen Victoria has a son hereafter,

that son will take the crown in preference to any sisters, whether born

before or after him20, openly calling the baby heiress presumptive,

not heiress apparent21. The paper in a vivid, yet easy way clarifies

the rule of primogeniture, favouring male over female descendants.

To common Americans, the citizens of a federal republic, monar-

chy seemed exotic, yet intriguing. They were anxious to hear

the relations of those who could sense the atmosphere of the Old

World, Europe with its aristocratic families, traditions and stories.

One of such travel records was published in “New York Tribune” and

said: But what of the Queen? You will say; “and how does she look?” –

so natural is curiosity of about one so young, and the accidental heir

to such a fortune. A lady too! Well, I will first tell you how she does

not look. She does not look like any one of the thousand portraits

I have seen of her. Painters may call them resemblances, but they are

not like her22. The overall depiction of the Queen is favourable:

I should call her rather pretty; there is a decided expression of gentle,

innocent, girlish sweetness in her countenance – just such a face

as one who looks on it may well remember for a day, and pray that

it may never be clouded with the cares and splendid misery of a sta-

                                                
19 From the N.Y. Commercial Advertiser, “Vermont Telegraph”, Brandon, Ver-

mont, 6 January 1841, s. 3.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Victoria and Albert, “New York Tribune”, New York, 7 August 1841, s. 1.
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tion such as hers23. Back then, when the account of the meeting was

being given, the Queen was already pregnant with her second child,

son Edward. The words of admiration seem frank, yet aimed

at making impression on the common readers, who were not able to

see the Queen with their own eyes. However, some grain of mali-

ciousness was added when describing Queen’s personality: Queen

Victoria, of England, must be remarkable creature, from what the

British papers say about her; abounding greatly in wit, judgment and

firmness. It is said, that when she was told of the fire at the Tower,

and that a great many shells were thrown into the moat, she asked

if the Tower was famous for oysters. When she heard that the arms

of her soldiers were burnt, she asked whether the legs were injured24.

The quoted passage depicts Victoria as not only fierce and strong

character, but also ignorant of the problems of her citizens, cynical

and self-centered. Nevertheless, the same article gives account of the

birth of the Queen’s child, claiming: All the world knows that she has

lately given birth to a son, who is heir to several dukedoms, is Prince

of Wales, and if he lives will be King of England. The papers inform

us this illustrious child was born just like other children, and that

the Queen behaved just like other women on similar occasions25.

There is no denial that Victoria managed to combine both her re-

sponsibilities well: she ruled independently and yet during twenty

one years of her marriage, she gave birth to nine children, all

of whom survived infancy.

The death of the royal spouse, Prince Albert, was preceded

by frequent incidents of huge pain, kept from the eyes of the public.

When the news came to America, the cause of his passing away was

labeled as gastric fever26. At the time of his death, the public

in America was preoccupied mostly with domestic matters, the out-

break of Civil War, to be precise. However, in a short passage, the

Prince was portrayed as an amiable and well-disposed man, though

accused of absolutist prejudices, and of secretly sympathizing with

Russia during the Crimean War27. Due to the intensity of their rela-

                                                
23 Ibidem.
24 Queen – Prince and People, “The North Carolina Standard”, Raleigh, North

Carolina, 5 January 1842, s. 3.
25 Ibidem.
26 Death of Prince Albert, “Belmont Chronicle”, St. Clairsville, Ohio, 26 Decem-

ber 1861, s. 2.
27 Ibidem.



Ewa Wiśniewska

_______________________________________________________________

16

tion, the frequency of pregnant periods and emotional problems

linked with the loss of her mother, the Queen relied heavily on her

husband. The loss of him shattered her peace and triggered over-

whelming despair. Some articles went as far as claim: Prince Albert’s

death may, in the opinion of Englishmen here, exercise a great influ-

ence upon English politics. Some think Queen Victoria will, in her

grief, abdicate28. Fortunately, this threat was not fulfilled, but the

monarch kept wearing black and remained in her widowhood till the

end of her long life. Her first and fully justified reaction was despair:

the Queen has borne her loss with exemplary resignation, and a com-

posure which, under so sudden and so terrible a bereavement, could

not have been anticipated. When the first passionate burst of grief

was over, her Majesty called her children around her, and, with

a calmness which gives proof of great natural energy, addressed them

in solemn and affectionate terms29. Victoria was supported not only

by her relatives and closest advisors, but also by her subjects. Never

before had she witnessed such wave of sympathy and solace.

One of the most commonly gossiped about issues regarding the

Queen’s private life was her relation with one of her servants,

Mr John Brown. The sources claim that twenty years after

Mr Brown’s death it came to light that there was in existence a black

tin box containing over three hundred letters written by the Queen

about Brown to Dr Alexander Profeit, her factor at Balmoral. The

Queen’s former physician, James Reid, was asked by King Edward

VII’s Private Secretary, Lord Knollys, to retrieve these letters from

Dr Profeit’s son, George Profeit, who was threatening to blackmail

the King about them30. Despite that fact, the existence of the docu-

ments in question cannot be proven. Since adolescence, the Queen

kept writing a diary, with the first entry from the times she was

13 until the last days of her long life. The majority of them were

published, but it needs to be highlighted, that the Queen’s daughter,

Beatrice, did her best at removing some passages. The American

press wrote about the relation between Victoria and her servant

openly: Queen Victoria’s John Brown is a well-fed, well-looking, lusty

                                                
28 From Washington, “Chicago Daily Tribune”, Chicago, Illinois, 26 December

1861, s. 1.
29 Queen Victoria’s Conduct to Her Family, “New York Herald”, New York, 1

January 1862, s. 3.
30 C. Hibbert, op. cit., s. 322.
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Scotchman, who serves as a henchman to her Royal Majesty. He rides

behind her in her carriage, sleeps on a mat or rug before her door,

and is her constant, consistent, and continuous seneschal31. The de-

scription is highly offensive, but pointing to a very intimate a devo-

tional attitude of Brown towards his Queen. The article states also:

Through long association in this position, his name and the Queen’s

have grown to be coupled together by the street classes in that city,

when the royal outfit passes, to hear the crowds call out: “Here comes

old Mother Brown!”32. The name the monarch was nicknamed

by general public was “Mrs Brown”, and some rumour about secret

marriage between the two was gossiped about as well. The news was

published, claiming: And now the startling rumour has gone forth

that Queen Victoria was married to John Brown just after Prince

Albert’s death33. The comment is highly offensive, especially taken

into consideration great devotion of the Queen towards her late hus-

band and it proves Victoria’s unpopularity in the early stage of her

widowhood. It adds: We would not be surprised, which would suggest

Victoria’s misconduct34. After Brown’s death, the Queen used to visit

his grave every week, and her wish was to be buried with his photo-

graph, a lock of his hair and a ring that had been the possession

of Brown’s mother and which she received from him on her hand.

However, there exists no proof, no legal document that would sup-

port the thesis of Victoria’s second marriage.

The general depiction of Queen Victoria in American press dur-

ing times was rather pleasant. In an article about new war ships

built in England, published in “The New York Herald” on February

27th, 1891, the author uses epithets suggesting great admiration and

respect. It says: Great throngs of people gathered here to see the royal

pageant accompanying the launching of the new war ships. (…)

The Queen, immediately upon alighting from the royal train, was

conducted with much pomp and ceremony to the State carriage,

which was in waiting for Her Majesty, and was then driven to the

dock yard as the air rang with hearty cheers and the military bands

                                                
31 The Queen’s Coachman, “The Semi-Weekly Miner”, Butte, Montana, 8 April

1882, s. 2.
32 Ibidem.
33 And now…, “The Grenada Sentinel”, Grenada, Mississippi, 16 February 1884,

s. 4.
34 Ibidem.
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present played the air of the national anthem “God save the Queen” 35.

Victoria died on January, 22nd, 1901 and the news was soon pub-

lished in numerous articles. With technological development, there

was no necessity for the steamers to bring facts from the Continent

any longer. On January, 23rd the issues of newspapers were devoted

almost exclusively to the situation in England. “The New York Trib-

une” says: The announcement of the death of Queen Victoria was re-

ceived with universal sorrow at the foreign embassies and legations

in Washington, and nowhere was the sentiment of bereavement more

poignantly felt than at the British Embassy36. The whole world

looked at Great Britain which had been ruled by the Queen for six

decades and waited for the final ceremony to be performed. Her

death is described as peaceful and admiration and respect are being

expressed: Queen Victoria is dead and King Edward VII reigns. (…)

The end of this career, never equaled by any woman in the world’s

history, came in a simply furnished room in Osborne house. This

most respected of all women, living or dead, lay in a great four-posted

bed and made a shrunken atom whose face and figure were a cruel

mockery of the fair girl, who, in 1937, began to rule over England37.

The American press of the time devoted surprisingly much space

to the British Queen and her private life. According to the sources

it was due to her support towards America and its citizens38. After

her death, she was valued as a great monarch and female, with the

words of Postmaster-General Smith, cited in one of the newspapers:

She has been a model Queen and a model woman, and her death will

be a source of sorrow through the world39.

                                                
35 Royal Launch at Portsmouth, “The New York Herald”, New York, 27 Febru-

ary 1891, s. 7.
36 America’s Sympathy, “New York Tribune”, 23 January 1901, s. 7.
37 Victoria Is Dead, “Abilene Weekly Reflector”, 24 January 1901, s. 8.
38 W.L. Arnstein, The Americanization of Queen Victoria, “The Historian”, vol.

72, no. 4, 2010, http://www.questia.com/real/1G1-245540981/the-mericanization

-of-queen-victoria (dostęp 12 czerwca 2017 r.).
39 Mementos of the Queen, “New York Tribune”, 23 January 1901, s. 7.
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Abstract

The Perception of Queen Victoria

in American Press of Her Times

British Queen Victoria, who gained the throne in 1920, after the

death of her grandfather and uncle, had little chance of becoming the

future leader of a superpower. Born as the only child of the fourth

son of King George III, she was hardly educated to perform such

a role. Yet, she managed to build and strengthen an empire, and rule

Great Britain for over 60 years. The article is an analysis of the per-

ception of the Queen in the American press of her times. Surpris-

ingly much is said about Victoria in numerous magazines and the

materials in question depict her as a powerful politician and a sym-

bol of the kingdom.
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Aleksy Piasta
(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)

Handel napojami alkoholowymi w Piotrkowie
w latach pierwszej wojny światowej

Rozwój Piotrkowa jaki nastąpił po 1867 r. w wyniku utworzenia
guberni piotrkowskiej spowodował nie tylko rozbudowę
infrastruktury, budynków mieszkalnych i przemysłu. Znacznie
wzrosła tez liczba mieszkańców oraz placówek gastronomicznych
i handlowych. Jak podaje Piotr Głowacki, w latach 70. i 80. XIX w.
(...) najbardziej rozwijały się rzemiosła usługowe i spoŜywcze1.
W 1882 r. w mieście funkcjonowało 6 hoteli, 10 składów z winem,
13 restauracji róŜnej kategorii, 52 szynki i piwiarnie nazywane
wtedy "bawariami" oraz 324 sklepy i trafiki. Według dostępnych
danych z roku 1913 w Piotrkowie było 90 placówek sprzedających
napoje alkoholowe na miejscu (restauracje, szynki i piwiarnie – zob.
tabela 1) 2.

Wprowadzony w Królestwie Polskim w 1896 r. państwowy
monopol spirytusowy przynosił duŜe dochody skarbowi. Po zajęciu
ziem zaboru rosyjskiego przez państwa centralne w latach 1914-
1915, władze okupacyjne przejęły prerogatywy administracji
carskiej. Nic dziwnego, Ŝe zrujnowany przez wojnę skarb austriacki
sięgnął do wypróbowanych źródeł dochodów. W kwietniu 1916 r.
w austriackiej strefie okupacyjnej wprowadzono monopol
spirytusowy. Na mocy rozporządzenia Naczelnego Wodza, arcyksięcia
Fryderyka, z dnia 22 kwietnia, obrót spirytualiami zastrzeŜony
został dla c. i k. Zarządu Wojskowego3. Zakazano wywozu spirytusu

                                                
1 P. Głowacki, śycie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914,

Piotrków Trybunalski 2009, s. 95.
2 Ibidem.
3 Rozporządzenie Naczelnego Wodza armii z 22 kwietnia 1916 dotyczące
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z terenów okupowanych, zwalniając przy tym import z cła. Ceny
hurtowe i detaliczne trunków ustalane były przez administrację
wojskową4.

Tabela 1.
Placówki handlujące alkoholem w Piotrkowie, stan na 1913 r.*

Lp. Nazwisko właściciela Adres Uwagi
1. Beniamin Jasiuk Grecka (Farna) restauracja
2. Antoni Bald Sulejowska skład piwa
3. Zygmunt Banaszewski Kaliska (Słowackiego) restauracja
4. Duszyński i Sznejder Kaliska (Słowackiego) skład win
5. Konstanty Kowalewski Piotrowska (Sieradzka) restauracja
6. Fajwel Margulies j.w. restauracja
7. Abram Staszewski Sulejowska restauracja
8. Emanuel Sztejnberg Grecka (Farna) piwiarnia

9. Henryk Szuster Aleksandryjska (Al. 3 Maja)
skład win,
restauracja

10. Aleksander Szerszyński j.w. restauracja
* W wykazie uwzględniono jedynie przedsiębiorstwa dysponujące telefonem.

Źródło: Spis abonentów telefonów, Piotrków 1913.

Właściwe terytorialnie komendy powiatowe5 wydawały koncesje
na handel wódką i spirytusem. Koncesja ograniczała się wyłącznie
do obszaru konkretnej gminy i nie wolno jej było odstępować osobom
trzecim. W rozporządzeniu przewidziano teŜ sankcje karne
za sprzedaŜ alkoholu nieletnim i nietrzeźwym6.

                                                                                                                      
monopolu spirytusowego i wódczanego oraz zwalczania pijaństwa, „Dziennik
Rozporządzeń c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce” 1916, cz. XIX, poz. 55.

4 Ibidem. Hurtownicy zaopatrujący się w magazynach monopolowych
zobligowani zostali do rozliczania się w złocie. W sytuacji, gdy w myśl starego prawa
ekonomicznego, gorszy pieniądz wypiera lepszy, brakowało złotych rubli rosyjskich.
Prośby przedsiębiorców o zezwolenie na zapłatę akcyzy w walucie koronowej były
z reguły odrzucane.

5 Austriacka administracja okupacyjna szczebla powiatowego nosiła niemiecką
nazwę k. u. k. Kreiskommando in Piotrków, co początkowo tłumaczono jako
c. i k. Komenda Obwodowa w Piotrkowie, a od wiosny 1917 r. jako c. i k. Komenda
Powiatowa w Piotrkowie.

6 Rozporządzenie Naczelnego Wodza armii z 22 kwietnia 1916 dotyczące
monopolu spirytusowego i wódczanego oraz zwalczania pijaństwa, „Dziennik
Rozporządzeń c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce” 1916, cz. XIX, poz. 55..
Łamiącym przepisy groziła grzywna do 5 tys. koron, areszt do 6 miesięcy lub areszt



Handel napojami alkoholowymi w Piotrkowie…
_______________________________________________________________

23

Porządkowanie spraw związanych z handlem spirytualiami
zostało zakończone jesienią 1916 r. Zarząd Wojskowy powołał
odgórnie stowarzyszenie gospodarcze pod nazwą „Związek
Właścicieli Gorzelni z siedzibą w Lublinie”, który miał w jego
imieniu zarządzać rynkiem alkoholowym7. Związek zobowiązano do
załoŜenia w kaŜdym powiecie składu monopolowego, w którym
zaopatrywaliby się hurtownicy. Sprzedawcy detaliczni sprzedawali
wyłącznie trunek pochodzący z wyŜej wymienionych magazynów, po
cenie urzędowej wydrukowanej na etykiecie.

Tabela 2. Ceny urzędowe napojów alkoholowych, listopad 1916 r.

Nazwa napoju Miara Cena w koronach Cena w rublach
piwo 1 litr 0,8 0,29

wódka 1 litr * *
rum 1 litr 9 3,28

* ceny nie określono

Źródło: Obwieszczenie o cenach wytycznych i maksymalnych, „Dziennik
Urzędowy ces. i król. Komendy Obwodowej w Piotrkowie” (dalej DzUKOP) 1916,
poz. 149.

W grudniu 1917 r. Komenda Powiatowa w Piotrkowie poleciła
Zarządowi miasta przedstawić listę 10 placówek handlowych, które
otrzymają koncesję na sprzedaŜ wódki w zamkniętych butelkach
w roku 1918. Zgodnie z rozporządzeniem Generalnego Guber-
natorstwa Wojskowego, na 5 tys. mieszkańców przypadała jedna
koncesja8. Liczbę stałej i niestałej ludności miasta obliczano wtedy
na 48 tys., na tej podstawie przydzielono 10 zezwoleń na handel
spirytualiami. Administracja powiatowa zarezerwowała 3 poz-
wolenia dla rekomendowanych przez siebie przedsiębiorców (skład
Szperlowej, Malanowskiej i Dawida Minca), z tego powodu Zarząd
miejski mógł rozdysponować jedynie 7 koncesji. Otrzymały je
następujące osoby: Maria Kuszewska, Wanda Warwasińska, Józef
Konstantynowski, Herman Rubiński, Franciszek Stankowski, Wiera
                                                                                                                      
i grzywna do 3 tys. koron.

7Obwieszczenie dotyczące monopolu spirytusowego i wódczanego, „Dziennik
Urzędowy ces. i król. Komendy Obwodowej w Piotrkowie” (dalej DzUKOP), 1916,
cz. X, poz. 146-147.

8 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Akta miasta
Piotrkowa (dalej AmP), sygn. 923.
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Gurtiew i Zygmunt Banaszewski9. Kiedy informacja o radykalnej
redukcji punktów sprzedaŜy wódki dotarła do wiadomości publicznej,
do kancelarii miejskiej napłynęły liczne protesty i odwołania.
Kilkudziesięciu dotychczasowych właścicieli sklepów monopolowych
zostało postawionych przed wizją bankructwa i natychmiastowej
likwidacji.

Maria Owczarek prowadząca skład wódek przy ulicy Kaliskiej 50,
która zaŜądała uzasadnienia odmowy koncesji, otrzymała szczerą
odpowiedź od wiceprezydenta Piotrkowa, Ostrowskiego: Magistrat
udziela swojej zgody na wydanie wszelkiego rodzaju koncesji tylko
osobom Magistratowi znanym, i Ŝe osoby których Magistrat w danym
wypadku poparł prośby o wydanie koncesji na sklepy ze sprzedaŜą
trunków, są Magistratowi znane i mają pierwszeństwo przede mną,
mnie zaś Magistrat nie zna, dlatego teŜ prośby mojej nie poparł10.
Przedsiębiorcy, których podania odrzucono uŜywali róŜnego rodzaju
argumentów. Przede wszystkim socjalnych – dochody ze sklepu były
jedynym źródłem zarobku; mieli na utrzymaniu niedołęŜnych
członków rodziny i małe dzieci. Moralnych – dotychczas prowadzili
interesy zgodnie z prawem, płacili podatki. Wreszcie formalnych –
działali w branŜy handlowej od wielu lat. Zarząd miejski miał jednak
niewielkie pole manewru. W grę wchodziło jedynie odebranie komuś
pozwolenia i przydzielenie go apelującemu. Liczba dostępnych
koncesji nie mogła być przecieŜ zwiększona.

W trakcie kontroli Miejska Komisja Sanitarno-Techniczna
zwracała uwagę na wielkość lokalu, odizolowanie od części
mieszkalnej oraz na stan techniczny i warunki sanitarne. Chętnych
na otwarcie piwiarni i restauracji było duŜo, dlatego teŜ Magistrat
rygorystycznie przestrzegał przepisów obowiązujących tego typu
przedsięwzięcia. Lejzer Arbajtman, który starał się o koncesję na
wyszynk trunków w oficynie przy ul. Sieradzkiej 1, nie uzyskał
akceptacji z powodu fatalnych warunków technicznych i brudu: Po
obejrzeniu lokalu pod nr 1 przy ulicy Sieradzkiej, w którym mieści się
cukiernia Lejzera Arbajtmana, znaleziono lokal zupełnie brudny,
ściany potrzaskane, groŜą zawaleniem. Z tej przyczyny i ze względów

                                                
9 Ibidem. Decyzja o rozdziale koncesji zapadła na posiedzeniu Zarządu w dniu

7.01.1918 r.
10 Ibidem. Trzeba przyznać, Ŝe była to odpowiedź mało transparentna

(jak byśmy to dzisiaj określili).
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sanitarnych, cukiernię naleŜałoby natychmiast zamknąć11.
Szans na uzyskanie koncesji nie miały osoby karane sądownie

oraz oskarŜone o popełnienie przestępstw skarbowych. W trakcie
kontroli piwiarni sprawdzano, czy właściciel prowadzi działalność
zgodnie z wykupionym pozwoleniem. Dotkliwie karano nielegalny
handel napojami wysokoprocentowymi. Pessa Erlichman, która
prowadziła piwiarnię przy ul. Szewskiej 3 nie dostała pozwolenia na
przekształcenie lokalu w restaurację, poniewaŜ sprzedawała wódkę
na kieliszki. Nie uwzględniono pokrętnych tłumaczeń właścicielki, Ŝe
kilka butelek spirytusu zakupiła na potrzeby przyszłej restauracji.

Czasami przyczyną odmowy wydania koncesji była zbyt duŜa
ilość restauracji i piwiarni w mieście. Z tego powodu, w lipcu 1915 r.
koncesji nie otrzymała Hudessa Mortenfeld, właścicielka lokalu przy
ul. Bykowskiej 97 mimo, Ŝe opinia Komisji Sanitarno-Technicznej
była pozytywna.

Większość z restauratorów miała doświadczenie w prowadzeniu
tego interesu, poniewaŜ co roku odnawiali koncesje. Trwająca wojna
światowa spowodowała, Ŝe niektórzy zmuszeni byli przez kilka lat
zawiesić działalność. Chil DłuŜnowski, do sierpnia 1914 r. prowadził
w budynku huty szkła „Kara” piwiarnię i sklepik spoŜywczy,
w którym zaopatrywali się robotnicy. Działania wojenne i późniejsza
okupacja uniemoŜliwiły kontynuowanie produkcji. Setki robotników
straciło pracę i zarobki. Dotychczasowi klienci DłuŜnowskiego albo
zostali zmobilizowani i wysłani na front, albo nie mieli pieniędzy.
Interes podupadł i po pewnym czasie został zamknięty12.

Na Starostwie, w budynku dworca kolejki sulejowskiej, bufet
(od 1914 r.) prowadziła Marianna Mikołajczyk. W 1917 r.,
po wydzieleniu Starostwa z terenu gminy Uszczyn i przyłączeniu do
miasta Piotrkowa, straciła waŜność opinia do koncesji wydana przez
wójta gminy. Właścicielka lokalu zmuszona została do podjęcia
starań o wydanie podobnego dokumentu przez prezydenta Piotr-
kowa. W tym przypadku wniosek rozpatrzono pozytywnie w czerwcu
1917 r.13

                                                
11APPT, AmP, sygn. 1323. InŜynier miejski wręcz zalecał wyprowadzenie

mieszkańców z całej oficyny, z powodu groźby katastrofy budowlanej.
12 Ibidem.
13 APPT, AmP, sygn. 1291. Mikołajczykowa posiadała trzy rodzaje dokumentów

koncesyjnych - umowę dzierŜawy lokalu z Zarządem kolejki, opinie wójta gminy
Uszczyn i prezydenta miasta oraz koncesję wydaną przez c. i k. Komendę
Powiatową w Piotrkowie.



Aleksy Piasta
_______________________________________________________________

26

Uzyskanie koncesji na jeden rok nie dawało gwarancji jej
ponowienia w roku następnym. Sytuacja skomplikowała się na
początku 1916 r., gdy Komenda Powiatowa w Piotrkowie wydała
zarządzenie o zakazie handlu spirytualiami w lokalach II i III
kategorii14. W lokalach tych moŜliwa była jedynie sprzedaŜ piwa.
Administracja okupacyjna nie była konsekwentna i pozwalała na
pewne wyjątki dla kilku placówek II kategorii, którym zezwolono na
wyprzedaŜ zapasów trunków: Einigen Restaurationen II Ranges
(3-5), welche mit Rücksicht auf langjährige, tadellose Führung des
Geschäftes grössere Vorräte an geistigen Getränken, angemessene
Kücheneinrichtung sowie entsprechende Lokale besitzen, könnte die
Weiterführung einer Restauration und der Ausschank aller geistigen
Getränke ausnahmweise bewilligt werden15. Restauracje nie mogły
sprzedawać wódki na wynos, w zamkniętych butelkach.

Problemy mieli teŜ długoletni właściciele sklepów monopolowych
zdani na dobra wolę urzędników magistrackich. Jadwiga
Bogusławska, właścicielka sklepu monopolowego przy
ul. Jerozolimskiej 8, po wygaśnięciu zezwolenia na handel alkoholem
w marcu 1916 r. nie uzyskała zgody na jej odnowienie na kolejny
okres. Bogusławska pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny i na
terenie miasta posiadała dwie nieruchomości. Zostały one zajęte na
kwatery wojskowe i nie przynosiły Ŝadnych dochodów. Sklep
z alkoholem był jej jedynym źródłem utrzymania. Rozgoryczona
kilkakrotnie odwoływała się od decyzji Magistratu oraz skarŜyła do
władz wyŜszej instancji – bezskutecznie. W akcie desperacji pisała do
prezydenta Piotrkowa: ZałoŜenie sklepu, umeblowanie, wymagało
zaciągnięcia pewnych długów, których przez tak krótki czas nie
zdołałam popłacić, gdyŜ dochody, przy obecnej droŜyźnie, wystarczają
zaledwie na potrzeby domowe i płacenie procentów. Naraz, w tym
roku, Komisja powołana ad hoc przy Magistracie, ze względów chyba
osobistych, uznaje mnie za wyjątkowo bogatą i odmawia dania
zaświadczenia na dalsze prawo prowadzenia handlu. Decyzja ta dla
mnie jest rujnującą i nie dziw, Ŝe na nią, bez protestu, zgodzić się nie
mogę!16.

Jej odwołania kierowane do c. i k. Komendy Powiatowej oraz do

                                                
14 Ibidem, sygn. 1314. Powoływano się przy tym na rozkaz Generalnego

Gubernatora w Lublinie.
15 Ibidem.
16 APPT, AmP, sygn. 1291.
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Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie, krąŜyły
pomiędzy Piotrkowem a Lublinem i ostatecznie trafiały do kancelarii
piotrkowskiego Magistratu. Ten zaś swej decyzji nie zamierzał
zmieniać. Bogusławska zdawała sobie sprawę z nieskuteczności
swoich starań, o czym świadczył ostatni akapit odwołania do
prezydenta: Powołując się na moje prawo nie mam zamiaru
kwestionować praw innych osób, które koncesję otrzymały – pod-
kreślała z godnością. Ja chcę tylko silniej zaakcentować, Ŝe uzyskana
przeze mnie koncesja nie była jakąś uprzejmością, lub protekcją, lecz
była oparta na prawie. Na to samo prawo powołując się mam
nadzieję, Ŝe Jaśnie WielmoŜny Pan Prezydent kaŜe podać sobie moje
papiery, a po rozpatrzeniu, zmieni poprzednią rezolucję, osobiście
nieŜyczliwych dla mnie osób17. Tymczasem prezydent zdania nie
zmienił, polecając sprawę pozostawić bez odpowiedzi.

Z nastaniem cieplejszych pór roku restauratorzy piotrkowscy
dotkliwie odczuwali ograniczenia w handlu. Wiosną rozpoczynała się
kampania nacisków i petycji, mających doprowadzić do wydłuŜenia
godziny handlu. W kwietniu 1918 r., 10 restauratorów
piotrkowskich, m.in. Zygmunt Banaszewski, Benjamin Jasiuk
i Waleria Rucińska złoŜyli wniosek o pozwolenie otwarcia lokali do
godziny 2 w nocy18. Rada Miejska, na posiedzeniu odbytym w dniu
4 kwietnia 1918 r. wyraziła zgodę, pod warunkiem dobrowolnego
i dodatkowego opodatkowania się na rzecz Komitetu Ratunkowego
miasta Piotrkowa.

Restauratorzy, którym przyszło Ŝyć i funkcjonować w warunkach
wojennych naraŜeni byli na rozliczne problemy, niekiedy
tragikomiczne. Feliks Kowalski, właściciel piwiarni i trafiki
w Kamieńsku, uŜywał roweru w celach biznesowych. Władze
okupacyjne zaliczały do materiałów strategicznych gumę. Opony
i przedmioty gumowe były konfiskowane, dlatego teŜ Kowalski,
obawiając się zabrania opon rowerowych zmuszony został do
wystarania się o specjalną przepustkę dla swojego jednośladu19.

Innego rodzaju szykany spotkały restauratora z Bełchatowa,
Daniela Klinga. W październiku 1916 r. starał się o uzyskanie zgody
Komendy Powiatowej w Piotrkowie na odtwarzanie muzyki z szafy
grającej. Urządzenie takie zakupił wcześniej do swojego lokalu.

                                                
17 Ibidem.
18 APPT, AmP, sygn. 1590.
19 APPT, Kreiskommando in Piotrków (dalej KKP), sygn. 172.
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W odpowiedzi, urzędnicy austriaccy odmówili zezwolenia, bez
podania konkretnej przyczyny: Prośby pana o ustawienie
w restauracji szafkowego orkiestronu celem produkcji muzycznych,
w obecnym czasie c. i k. Komenda Obwodowa uwzględnić nie moŜe20.
Być moŜe rygoryzm ten był wynikiem poglądu, Ŝe w czasach wojny
nie pora na wesołą zabawę przy muzyce?

Właścicielom przedsiębiorstw gastronomicznych doskwierały teŜ
narzucone odgórnie ceny maksymalne na gotowe dania. Zygmunt
Banaszewski, właściciel jednej z największych restauracji piotr-
kowskich w taki sposób przedstawił problem: Obiad składający się
z 5 dań za 3 korony i porcji mięsa za 2 korony z jarzynami, w tych
czasach jest okropnie trudno wyjść na swoje z powodu droŜyzny mięsa
i innych towarów21.

Przedsiębiorcy, którzy stracili koncesję szukali róŜnych
moŜliwości przetrwania – część z nich zmieniła profil działalności,
czego doskonałym przykładem była piwiarnia Berty Emilii Janke
przy ul. Krakowskiej 36. Z dniem 1 stycznia 1917 r. straciła
pozwolenie na sprzedaŜ piwa i chcąc uniknąć zamknięcia placówki
postanowiła przekształcić ją w herbaciarnię i jadłodajnię – co jej się
udało po kilku miesiącach starań22.

Rozwiązaniem problemu niewydolności finansowej kasy miejskiej
miały być nowe podatki, których projekty powstawały przez cały
okres wojny. Znacznym obciąŜeniem dochodów mieszkańców miasta
była tzw. składka szkolna (na utrzymanie szkół elementarnych). Jej
wysokość w 1917 r. dochodziła do 160.000 koron. Rozkład
przeprowadzała specjalna komisja składająca się z przedstawicieli
róŜnych warstw społecznych i zawodów23. Stawka wynosiła
4% dochodu rocznego. Przy czym komisja posługiwała się bardzo
dowolnymi szacunkami. Właścicielowi znanej, piotrkowskiej
restauracji Aleksandrowi Szereszyńskiemu naliczono podatek
od 30.000 koron. Odpowiadając na skargę restauratora wniesioną do
Komendy Powiatowej Magistrat dosyć dziwnie uzasadniał podstawę
swoich wyliczeń: Magistrat miasta uwaŜa, Ŝe suma ta nie jest
wygórowaną w porównaniu z dochodami, jakie osiąga
p. Szereszyński z restauracji i spekulacji róŜnymi towarami, co jest

                                                
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 APPT, KKP, sygn. 172.
23 APPT, Wydział Powiatowy w Piotrkowie (dalej WPP), sygn. 29a.
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przecieŜ notorycznie wiadomym w mieście i czego na pewno się nie
krępuje. Twierdzenia p. Szereszyńskiego o tym, Ŝe jakoby nie miał
dochodu określonego przez komisję, jako nie poparte Ŝadnymi
dokumentami, nie zasługuje na uwagę24.

Trudno się zgodzić z tak pojętą sprawiedliwością społeczną, ale
przede wszystkim opodatkowując dochody ze spekulacji legalizowano
przestępstwo, a zarzucając restauratorowi brak dowodów świad-
czących o niŜszym dochodzie, zapominano, Ŝe takŜe komisja nie
weryfikowała swoich szacunków.

Analizując politykę podatkową miasta naleŜy zaznaczyć, Ŝe
Magistrat usiłował przy pomocy maksymalnego fiskalizmu uratować
finanse miejskie od całkowitego bankructwa. Wzrastające podatki
nie gwarantowały jednak osiągnięcia zamierzonego celu, jakim była
równowaga budŜetowa. Jedynym ratunkiem dla kasy miejskiej było
permanentne zadłuŜanie się.

Jednym z waŜniejszych punktów gastronomicznych w mieście
były restauracje hotelowe. W okresie pierwszej wojny światowej
w Piotrkowie prowadziło działalność 8 przedsiębiorstw hotelarskich.
Niestety, przymusowy kwaterunek wojskowy (wojsko zajmowało na
swoje potrzeby najlepsze pokoje) doprowadził do ruiny piotrkowskich
hotelarzy. Obowiązywało wprawdzie rozporządzenie ograniczające
pobyt Ŝołnierzy w hotelach do jednej doby, w praktyce jednak dość
powszechnie je ignorowano. Właściciel jednego z nich w taki sposób
opisał swoją sytuację: Hotel Comfort od dłuŜszego juŜ czasu zajęty
jest przez sztab armii. Zajęcie więc tego hotelu w całości, lub większej
jego części, bez wynagrodzenia, lub za wynagrodzeniem, które
właściciel hotelu uznaje za niedostateczne, zarówno jak i zajęcie
innych hoteli (...) Magistrat miasta zaliczyć musi do tych strat
i cięŜarów spowodowanych wojną, które dotykają całą miejską
i wiejską ludność i o równomiernym, lub proporcjonalnym rozdziale
których obecnie nie moŜe być mowy25.

Dodatkową szykana dla hotelarzy stały się teŜ przeglądy
prostytutek przeprowadzane w zarekwirowanych na ten cel pokojach
hotelowych. Praktyki te wzbudzały gwałtowne protesty oburzonych
właścicieli, którzy obawiali się utraty stałych gości, najczęściej

                                                
24 Ibidem.
25 APPT, KKP, sygn. 172.
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rodzin z małymi dziećmi26.

Tabela 3.
Wykaz hoteli znajdujących się w Piotrkowie, stan z 7.04.1916 r.

Lp Nazwa Adres

1. Hotel Angielski ul. Bykowska róg Żelaznej
2. Hotel Wileński ul. Kaliska 7
3. Hotel Krakowski Plac Bernardyński 7
4. Hotel Litewski Plac Trybunalski 2
5. Hotel Comfort ul. Bankowa 9
6. Hotel Polski ul. Ogrodowa 2
7. Hotel Bristol* ul. Kaliska 28
8. Hotel Kupiecki* ul. Kaliska 24

* Hotele "Bristol" i "Kupiecki" obsługiwały wyłącznie ludność Ŝydowską.

Źródło: APPT, KKP, sygn. 173.

Formalnie kwatery dla Ŝołnierzy i urzędników administracji
okupacyjnej przydzielane były za pośrednictwem miejskiej Komisji
Kwaterunkowej. W rzeczywistości twór ten nie odgrywał waŜniejszej
roli, i nie był nawet w stanie rozłoŜyć cięŜarów kwaterunkowych
równomiernie na całe miasto. Zdecydowana większość zajętych lokali
skupiała się bowiem w śródmieściu. Odpowiedzialność za taki stan
tylko w części obciąŜała komisję – rzeczywistość obnaŜała raczej jej
bezsilność. Oficerowie austriaccy kategorycznie odmawiali
przyjmowania mieszkań połoŜonych w peryferyjnych dzielnicach.

Wiosną 1916 r. liczba kwater dla funkcjonariuszy administracji
austriackiej dochodziła do 300 (ok. 500 pokoi), 34 oficerów zajmowało
całe 3–7 pokojowe mieszkania, co w takim mieście, jakim był
Piotrków, komplikowało dodatkowo prawidłowe rozdzielenie
kwaterunku. Niezadowolenie właścicieli lokali wywoływała
powszechna praktyka przenoszenia, przy zmianie kwater, całego
wyposaŜenia do nowego lokum. Tym samym właściciel naraŜony był
dodatkowo na utratę dobytku. Irytowały teŜ Ŝądania niektórych
                                                

26 APPT, Akta miasta Radomska, sygn. 1338. Protestujący dzierŜawcy Hotelu
Krakowskiego w Radomsku w taki sposób uzasadniali swoje niezadowolenie.
W razie zajęcia w hotelu lokalu dla rewizji prostytutek, hotel nasz nie będzie
zajmowany przez publiczność z rodziną ze względu na to, Ŝe tu odbywa się rewizja
prostytutek i hotel nasz na opinii wiele ucierpi.
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urzędników domagających się np. stylowych mebli, dywanów,
fortepianów, atłasowej pościeli itp.

Władze okupacyjne nie płaciły za zajmowane lokale27.
W dramatycznej sytuacji znaleźli się właściciele domów zajętych
w całości na kwatery. Pozbawieni dochodów, nie byli w stanie płacić
podatków, ani tez przeprowadzać remontów. Bezskutecznie domagali
się pomocy ze strony Magistratu, bądź to w formie umorzenia
podatków, bądź to wypłaty odszkodowań. Nie mogli jednak liczyć na
spełnienie swoich Ŝądań, poniewaŜ w kasie miejskiej notorycznie
brakowało pieniędzy28.

Tabela 4.
Wykaz restauracji i piwiarni działających w Piotrkowie w 1915 r.

Lp. Nazwisko
właściciela

Rodzaj lokalu Adres Uwagi

1. 
Szyja

Hammer
restauracja

III rzędu
Starowarszawska 27

prowadził działalność
w 1914 r.

2. 
Henoch

Szytenberg
piwiarnia Starowarszawska 29

nie dostał zgody na
otwarcie restauracji

III rzędu

3. 
Hersz

Goldblum
restauracja

III rzędu
Targowa 4 dom własny

4. 
Rafał

Rozenstejn
skład (sklep)
spirytualiów

Zamkowa 4
sprzedaŜ "na wynos"

w zamkniętych
butelkach

5. 
Emanuel

Sztajnberg
restauracja

III rzędu
Kościelna 8

6. 
Mosiek

Poznański
restauracja

III rzędu
Starowarszawska 31

7. 
Chaja

Ejnchort
restauracja typu

"bawaria"
Litewska 6

8. 
Małka

Kimmelman
restauracja

III rzędu
Bykowska 50

do kwietnia 1915 r.
prowadziła tam

piwiarnię

                                                
27 Zob. „DzUKOP”, 1915, cz. VI, poz. 80; APPT, AmP, sygn. 3307.
28 Ibidem. W lipcu 1916 r. Karol Rudowski skarŜył się, Ŝe od początku wojny

wojsko zajmowało naleŜącą do niego kamienicę, pozbawiając go rocznego dochodu
w wysokości 1650 rubli. W podaniu do Magistratu sugerował, Ŝeby właściciele
nieruchomości połoŜonych w peryferyjnych dzielnicach powinni płacić specjalny
podatek kwaterunkowy przeznaczony na zasiłki dla właścicieli objętych
kwaterunkiem.
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9. 
Józef

Katkowski
skład

spirytualiów
Jerozolimska 15

10. 
Ezriel

Tenenbaum
restauracja

III rzędu
Rynek Trybunalski

10

11. 
Sura

Ejnchort
restauracja

III rzędu
Plac Bernardyński
(Targowy Rynek) 11

do kwietnia 1915 r.
prowadziła tam

piwiarnię

12. 
Pessa

Erlichman
restauracja

III rzędu
Szewska 3

do kwietnia 1915 r.
prowadziła tam

piwiarnię, zgodę na
prowadzenie lokalu
uzyskała dopiero w

maju 1915 r.

13. 
Szulim

Federman
piwiarnia Bykowska 15

w 1915 r. nie dostał
zgody na restaurację

III rzędu

14. 
Szlama
Zamer

piwiarnia Starowarszawska 20
w 1915 r. nie dostał

zgody na restaurację
III rzędu

15. 
Szprynca

Kenigsztein
restauracja

III rzędu
Starowarszawska 24

16. 
Tadeusz
Gilewski

skład
spirytualiów

Rokszycka 34

17. 
Luzer

Zassman
restauracja

III rzędu
Towarowa 4

do czerwca 1915 r.
prowadził tam

piwiarnię

18. 
Antoni

Nowacki
restauracja

III rzędu
śelazna 8

do sierpnia 1914 r.,
prowadził restaurację

w budynku Sądu
Okręgowego w

Piotrkowie

19. 
Jakub

DłuŜnowski
restauracja

III rzędu
Bykowska 68

przed wojną, w lokalu
tym mieścił się skład

monopolowy

20. 
Maria

Świderska
restauracja

III rzędu
Plac Bernardyński 8

w lokalu tym
prowadziła

restaurację do
sierpnia 1914 r.

21. 
Benjamin

Jasiuk
restauracja

II rzędu
Kościelna 2

22. 
Anna

BłaŜejewska
restauracja

III rzędu
Bykowska 74

23. 
Józef

Frenkiel
skład

spirytualiów
Jerozolimska 27

24. 
Paulina
Dworak

restauracja
III rzędu

Szklana
obok HSO Kara
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25. 
Chil

DłuŜnowski
restauracja

III rzędu
Jerozolimska 12

26. 
Icek

Kimmelman
restauracja

III rzędu
Starowarszawska 7

do kwietnia 1915 r.
prowadził tam

piwiarnię

27. 
Brajdla

Rotsztajn
restauracja

III rzędu
Bykowska 21

do kwietnia 1915 r.
prowadziła tam

piwiarnię

28. 
Ita

Weisberg
restauracja

III rzędu
Plac Litewski 1

do lipca 1915 r.
prowadziła tam

piwiarnię

29. 
Pessa

Erlichman
piwiarnia Szewska 3

w 1915 r. nie dostała
zgody na restaurację

III rzędu

30. 
Ignacy
Walicki

restauracja
III rzędu

Bykowska 19

31. 
Emilia

Kajdzińska
restauracja Przedborska 1

restauracja
Kajdzińskiej

powstała przed 1863
r.

32. 
Aleksander
Szerszyński

restauracja Plac Bernardyński 4

33. 
Zygmunt

Banasiewicz-
Banaszewski

restauracja; skład

win i towarów

kolonialnych

Kaliska

Banasiewicz
kontynuował tradycję

restauracji W.
Zaleskiego

Wykaz zestawiono na podstawie materiałów źródłowych znajdujących się
w zasobie APPT, w zespole "Akta Miasta Piotrkowa". Nie obejmuje wszystkich
przedsiębiorstw zajmujących się wyszynkiem trunków.

W okresie pierwszej wojny światowej nie było łatwo być
przedsiębiorcą. Charakterystyczną cechą polityki gospodarczej
austriackiej administracji okupacyjnej, a zarazem podstawową
przyczyną upadku gospodarczego miasta, była eksploatacja, bez
ponoszenia nakładów i inwestycji. Wszelkie rozwiązania traktowano
doraźnie, zadowalając się korzyściami płynącymi z rekwizycji
surowców i urządzeń oraz ewentualnie eksploatacji taniej siły
roboczej – najczęściej poza granicami strefy lub na rzecz wojska na
terenach przyfrontowych. Z drugiej strony takie postępowanie
wydaje się zrozumiałe w przypadku gospodarowania na terenach
zdobytych w wyniku działań wojennych, o nieznanej w przyszłości
przynaleŜności. Z drugiej strony rodzima administracja
samorządowa, funkcjonująca w specyficznych warunkach prawa
wojennego, nie była w stanie prowadzić samodzielnej i racjonalnej
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polityki gospodarczej w skali mikro. W związku z tym przedsiębiorcy
i handlowcy zostali pozostawieni sami sobie, bez Ŝadnego wsparcia.
Prowadzenie działalności gospodarczej oscylowało pomiędzy
chwilowym zyskiem a realna groźbą bankructwa.

Abstract

Trade in alcoholic beverages in Piotrków
during the First World War

The development of Piotrków that occurred after 1867 as a result
of the creation of the province of Piotrków caused not only the
development of infrastructure, residential buildings and industry.
It also significantly increased the number of inhabitants as well as
catering establishments and trade. In 1882, there were 6 hotels,
10 warehouses of wine, 13 restaurants of various categories, 52 tap-
rooms and brasseries called "bawaria" and 324 shops and
tobacconists in operation. According to data from the year 1913,
in Piotrków there were 90 establishments selling alcoholic beverages
on site (restaurants, brasseries and tap-rooms).

During the First World War, it was not easy to be
an entrepreneur. A characteristic feature of the economic policy
of the Austrian occupation administration, and also the primary
cause of the economic decline of the city, was exploitation without
incurring expenditure and investment. On the other hand,
indigenous self-government administration, operating under specific
conditions of martial law, was not able to lead an independent and
rational economic policy at the micro level. Therefore, entrepreneurs
and traders were left to fend for themselves, without any support.
Running a business fluctuated between momentary profit and the
real threat of bankruptcy.

Keywords: Piotrków, First World War, alcoholic beverages, trade
Słowa kluczowe: Piotrków, pierwsza wojna światowa, napoje

alkoholowe, handel
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Aneta Stawiszyńska
(Instytut Historii UŁ, Łódź)

Szkolnictwo osób niesłyszących
w Łodzi w czasie I wojny światowej

Wybuch wojny przyczynił się do daleko idących zmian w Ŝyciu
miasta Łodzi. Pomimo ogromnej biedy, miejscowi działacze społeczni
starali się wykorzystać bardziej liberalne nastawienie władz nie-
mieckich w kwestiach społecznych. Dotyczyło to m.in. Ŝycia arty-
stycznego czy teŜ szkolnictwa. W czasie Wielkiej Wojny, w znaczny
sposób rozwinęła się takŜe działalność na rzecz osób niesłyszących1.

Niewątpliwie tematyka funkcjonowania osób z upośledzeniem
słuchu, nie była wcześniej powszechnie znana. W tamtym czasie
zwolennicy integracji osób niesłyszących ze społeczeństwem starali
się oswajać mieszkańców Łodzi z myślą, Ŝe głuchoniemi mogą nor-
malnie funkcjonować w społeczeństwie. Jak podkreślał w 1915 r.
w jednym z artykułów dziennikarz „Gazety Łódzkiej” (…) Posiadają
oni [tj. osoby niesłyszące] na ogół inteligencję Ŝywą i zmysł obserwa-
cyjny tak bystry, Ŝe aczkolwiek nie słyszą, mogą podług poruszania
się warg naszych zdać sobie sprawę z tego co mówimy(…)2.

Zdecydowanie najwaŜniejszym zagadnieniem na polu działalności
na rzecz osób niesłyszących było zorganizowanie specjalnych placó-
wek szkolnych. Pierwsza tego typu placówka w mieście została utwo-
rzona w 1910 r. Była finansowana przez śydowskie Towarzystwo
Niesienia Pomocy Głuchoniemym „Ezras Ilmim”3. WspółzałoŜycielem
i drugim protektorem szkoły był Jakub Morgenstern, w którego do-
mu przy ul. Średniej (ob. ul. Pomorska) placówka przez pewien czas

                                                
1 A. Stawiszyńska, Łódź w latach I wojny światowej, Oświęcim 2016, s. 88.
2 „Gazeta Łódzka” (dalej: GŁ) 23 IX 1915, nr 250, s.1.
3 Szerzej: M. Trębacz, Izrael Lichtenstein. Biografia Ŝydowskiego socjalisty, Łódź

2016, s. 35.
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funkcjonowała. WaŜną postacią w Ŝydowskiej szkole dla głuchonie-
mych, a takŜe jednym z inicjatorów jej powstania, był Izrael Lichten-
stein4. Wcześniej pracował on w szkole dla głuchoniemych w War-
szawie. W łódzkiej placówce uczyła teŜ jego Ŝona, Gutka5. Szkoła za-
trudniała początkowo dwóch nauczycieli. Jednym z nich była Stefa-
nia Bergiel-Ulass, ucząca języka polskiego. Od 1915 r. pracowała teŜ
w załoŜonej później szkole chrześcijańskiej6.

W 1914 r. problemy finansowe oraz wybuch wojny opóźniły roz-
poczęcie roku szkolnego w placówce dla osób niesłyszących, narodo-
wości Ŝydowskiej, który to zaczął się dopiero w połowie październi-
ka7. Uczniowie realizowali w placówce ośmioletni cykl nauczania.
Dzieci starano się teŜ przysposabiać do zawodu poprzez naukę pu-
dełkarstwa w przypadku chłopców i krawiectwa oraz hafciarstwa
w przypadku dziewcząt8. W 1917 r. szkoła posiadała trzy oddziały.
Oprócz nauki przedmiotów ogólnokształcących prowadzono tam teŜ
zajęcia metodą slıjdu. Przy szkole od kwietnia 1918 r. działał inter-
nat oferujący osiem miejsc. Do internatu przyjmowano przede
wszystkim dzieci osierocone9. Szkoła w 1915 r. rozpoczęła organizo-
wanie kursów rzemieślniczych, na których podopieczni uczyli się
m.in. szycia. Szyte przez nich ubrania były następnie rozdawane
ubogim dzieciom10.

W 1914 r. naukę w opisywanej szkole pobierało 52 uczniów,
z czego 40 pochodziło z Łodzi. W czasie wojny liczba ta uległa zmia-

                                                
4 Izrael Lichtenstein (1883, Kowal – 1933, Nowy Jork) – polityk, działacz Bun-

du, od 1917 r. pełnił funkcję radnego. W czasie wojny zaangaŜowany był w liczne
przedsięwzięcia społeczne, wielokrotnie protestował przeciwko polityce okupanta;
I. Kersz, Szkice z dziejów Gminy śydowskiej oraz cmentarza w Łodzi, Łódź 1999,
s. 117; P. Spodenkiewicz, Zaginiona dzielnica. Łódź Ŝydowska- ludzie i miejsca, Łódź
1998, s. 113-114; A. Stawiszyńska, op. cit, s. 44-46, 89, 256, 379, 377, 627, 628, 675,
679, 680, M. Trębacz, Izrael Lichtenstein…, s. 34.

5 J. J. Trunk, Pojln: obrazy i wspomnienia z Łodzi, Łódź 1997, s. 122-123.
6 T. JałmuŜna, J. Lisowski, T. Sujczyński, Szkolnictwo specjalne w Łodzi

do 1939 roku, Łódź 1993, s.7.
7 „Nowy Kurier Łódzki” (dalej: NKŁ) 2 X 1914, nr 227, s.3; NKŁ 15 X 1914,

nr 240, s.3.
8 „Godzina Polski” (dalej: GP) 23 III 1916, nr 84, s.4.
9 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta miasta Łodzi (dalej: AmŁ),

Wydział Opieki Społecznej (dalej: WOS), sygn. 18.519, k. 17, Sprawozdanie Towa-
rzystwa śydowskiego Niesienia Pomocy Głuchym „Ezras Ilmin” za 1917 r.; GP 11 IV
1918, nr 98, s.7.

10 GŁ 1 VII 1915, nr 165, s.3.
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nie, gdyŜ dwoje uczniów zabito, a 19 przepadło bez wieści. W 1916 r.
liczba uczniów wynosiła 46. Jedynie za czworo z nich wnoszono opła-
ty11. W związku ze złą sytuacją finansową znacznej części podopiecz-
nych większość z nich otrzymywała w szkole darmowe wyŜywienie
oraz odzieŜ12. Posiłki wydawano dzieciom takŜe podczas np. ferii
świątecznych i wakacji13. Część z posiłków finansowana była przez
śydowskie Towarzystwo Dobroczynności14. Przy szkole Ŝydowskiej
działało teŜ tzw. kółko pań, które organizowało pomoc np. odzieŜ dla
uczniów placówki, a takŜe starało się zapewnić im posiłki w szkole15.

Placówka często organizowała specjalne spotkania, na których
prezentowała postępy podopiecznych. W czerwcu 1916 r. z okazji
zakończenia roku szkolnego w szkole Ezras Ilmin zorganizowano
popis uczniów placówki, podczas którego zadawano im pytania,
a ci – jak odnotował tam obecny dziennikarz „Godziny Polski” – nie
tylko odpowiadali w sposób zrozumiały, ale takŜe zapisywali odpo-
wiedzi na tablicy16. Podczas podobnych uroczystości w latach kolej-
nych prezentowano teŜ rysunki i robótki ręczne wykonane przez wy-
chowanków szkoły17.

Szkoła borykała się z licznymi problemami natury ekonomicznej
oraz z brakiem odpowiedniego wyposaŜenia, co zmuszało dyrekcję
np. do wypoŜyczania ławek od Sekcji Szkolnej, Głównego Komitetu
Obywatelskiego (dalej: GKO) sprawującego tymczasową władzę
w mieście18. W tym czasie szkoła prosiła teŜ o zapomogę19.

śydowskiej szkoły dla głuchoniemych nie omijały problemy i dy-
lematy często spotykane w innych placówkach Ŝydowskich dotyczące
chociaŜby języka wykładowego. W 1917 r. zarząd szkoły przychylił
się do wniosku jednego z członków zarządzającego nią stowarzysze-

                                                
11 GP 23 III 1916, nr 84, s.4.
12 GP 23 III 1916, nr 84, s.4.
13 GP 27 IV 1916, nr 117, s.4; GP 18 V 1916, nr 138, s. 4.
14 GP 22 VIII 1916, nr 233, s.4.
15 GP 10 V 1916, nr 134, s.4.
16 GP 29 VI 1916, nr 179, s.4; GP 3 VII 1916, nr 183, s.3.
17 GP 14 VI 1918, nr 160, s.3.
18 APŁ, AmŁ, Wydział Oświaty i Kultury (dalej: WOiK), sygn. 16.288, k. 157, Pi-

smo Łódzkiego śydowskiego Towarzystwa Niesienia Pomocy Głuchoniemym „Ezras
Ilmin” Dyrekcji Szkolnej z dn. 6 III 1916 r.

19 APŁ, Główny Komitet Obywatelski (dalej: GKO), sygn. 188, k. 19, Pismo
Łódzkiego śydowskiego Towarzystwa Niesienia Pomocy Głuchoniemym „Ezras Il-
mim”. B.d; sygn. 188, k. 48, Powtórna prośba Ezras Ilmim z dn. 4 II 1915 r.



Aneta Stawiszyńska
_______________________________________________________________

40

nia, dr Makowera, który zaproponował, by językiem wykładowym
w placówce był język polski, co nie spotkały się z powszechną aproba-
tą20. Z powodu konfliktu na tym tle rok szkolny 1916/1917 rozpoczął
się dopiero pod koniec października. Przyczyną był opór ze strony
I. Lichtensteina i jego Ŝony, którzy nie zgadzali się z decyzją zarządu
zamierzającego wprowadzić naukę właśnie w języku polskim. Mał-
Ŝeństwo Lichtensteinów oraz kilku innych nauczycieli porzuciło pra-
cę, natomiast zarząd placówki musiał szukać nowych pedagogów21.

Szkoła prowadziła teŜ szeroką działalność społeczno-dobroczynną,
podejmując współpracę z innymi organizacjami. W październiku
1914 r. w siedzibie szkoły uruchomiono tanią herbaciarnię. Sprze-
dawano tam herbatę po 1 kop. za szklankę oraz bułki równieŜ po
1 kop. Herbaciarnią zarządzało Towarzystwo Bratnia Pomoc, które
jak głosiły anonse prasowe, oferowało pomoc ubogiej ludności bez
róŜnicy narodowości i wyznania22. W maju 1916 r. przy stowarzysze-
niu Ezras Ilmim uruchomiono natomiast tanią kuchnię23. W budyn-
ku szkoły przez pewien czas swoją siedzibę miało Stowarzyszenie
Ochrony Kobiet24. W marcu 1916 r. Łódzkie śydowskie Towarzystwo
Dobroczynności przejęło bezpłatnie wszystkich członków Stowarzy-
szenia Głuchoniemych jako członków kooperatywy dla upadłych kup-
ców. W tym czasie Stowarzyszenie było czasowo nieczynne z powo-
dów sanitarnych25.

W czasie wojny placówka często odwiedzana była przez lekarzy
niemieckich, którzy wystawiali jej bardzo pochlebne opinie. Podobnie
o placówce wypowiadał się znany Ŝydowski dziennikarz Boruch
Szefner: Kilkakrotnie przyszło mi siedzieć w skromnej klasie szkoły
„Ezras Ilmim” przy ulicy Zielonej i przyglądać się tym bezgłośnym
lekcjom, które miały w sobie coś tajemniczego, magicznego. Jeszcze
dziś widzę podłuŜną, ciemną twarz głuchoniemego chłopca, który
bezradnym wzrokiem patrzył na ruch warg Lichtensteina. Lichtenste-
in powtórzył niemy ruch warg jeszcze raz i jeszcze. Z miłością połoŜył
dłoń na piersi chłopca i spojrzał na niego swoimi ciepłymi, ojcowski-
mi oczyma. I widać było, jak na twarzy chłopca momentalnie rozbły-

                                                
20 GŁ 9 V 1917, nr 126, s.4.
21 GP 2 XI 1917, nr 301, s.3.
22 NKŁ 31 X 1914, nr 254, s.3.
23 GP 12 V 1916, nr 132, s.6.
24 GŁ 26 VI 1916, nr 174, s.3.
25 GŁ 7 III 1916, nr 66, s.3.
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sła jasność, jakby ktoś nagle rozpalił wewnątrz niego płomień, i z jego
ust wydobył się ludzki dźwięk…(…)26.

Omawiając funkcjonowanie Ŝydowskiej szkoły dla głuchoniemych,
warto teŜ wspomnieć o działalności wspomnianego wcześniej Towa-
rzystwa Niesienia Pomocy Głuchoniemym „Ezras Ilmim”. Siedziba
organizacji mieściła się w czasie wojny przy ul. Zielonej 23. Lokal ten
został udostępniony przez p. Gliksman. Podczas uroczystości otwar-
cia dziękował za to m.in. wychowanek szkoły dla głuchoniemych
w Pile27. W 1917 r. w zarządzie Stowarzyszenia znaleźli się Anna
Birnabum, dr. Kuhn, I. Rudsztein, dr Rosenblatt, dr Makower,
B. A. Gluecksman, I. Jungster, D. Rosenblatt, M. Ginsberg,
L. Hirszberg, Sz. Budzyner, M. Szmulewicz, L. Marguiles28,
B. Starkman, Sz. Herc, L. Librach oraz H. Weis29. Stowarzyszenie
„Ezras Ilmim” organizowało takŜe cotygodniowe spotkania towarzy-
skie dla swoich członków. Przy stowarzyszeniu istniała teŜ Kasa
Wzajemnej Pomocy30.

O ile społeczność niesłyszących osób wyznania mojŜeszowego po-
siadała placówkę szkolną, to tutejsi głuchoniemi chrześcijanie docze-
kali się swojej szkoły dopiero jesienią 1915 r. Decyzję o konieczności
jej załoŜenia podjęli m.in. mieszkający w Łodzi głuchoniemi absol-
wenci Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych, a takŜe prezes Sto-
warzyszenia Pomocy Głuchoniemym „Wzajemność”, Władysław Kra-
nas31. Starania o załoŜenie placówki podejmowano teŜ bezskutecznie
przed wojną. Do idei powrócono wiosną 1915 r. kiedy to dr Jan Kle-

                                                
26 M. Trębacz, Z dziejów Ŝydowskiej edukacji w Łodzi. Izrael Lichtenstein – na-

uczyciel, pedagog, bundysta, [www.uml.lodz.pl/get.php?id=3395].
27 GŁ 2 VIII 1915, nr 97, s.3.
28 Aleksander Margulis (1887-1939) – lekarz i działacz społeczny, członek Rady

Miejskiej w Łodzi, działacz Bundu, w czasie wojny był ordynatorem szpitala zakaź-
nego na Radogoszczu, został rozstrzelany przez hitlerowców w grudniu 1939 r.,
M. Trębacz, Aleksander Margolis (1888-1939). Lekarz, społecznik, polityk, [w:] Boha-
terowie trudnych czasów. Zbiór VIII, pod red. G. Romanowskiego, Łódź 2013, s. 29-
38.

29 GŁ 9 V 1917, nr 126, s.4.
30 GŁ 2 VIII 1915, nr 197, s.3.
31 Władysław Kranas (1881-1933) – absolwent  Instytutu Głuchoniemych

i Ociemniałych w Warszawie; majster ślusarski. W swojej stolarni zatrudniał osoby
niesłyszące; 100 lat ruchu społecznego głuchych na Ziemi Łódzkiej, pod red. S. Mi-
zerskiego, D. P. Rzeźniczaka, Łódź 2009, s.44.
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mens Lipiński32 ze Stowarzyszenia Wzajemność przy wsparciu zna-
nego z zaangaŜowania w sprawy społeczne ks. Wincentego Tymie-
nieckiego zwrócił się do władz miasta z prośbą o wydanie pozwolenia
na załoŜenie szkoły dla głuchoniemych. Główny Komitet Obywatel-
ski wyraził zgodę pod warunkiem, Ŝe placówka miała zebrać odpo-
wiednią liczbę chętnych33. Zapisy przyjmowano do połowy lipca
1915 r. w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Piotrkowskiej 23134.
W 1915 r. GKO przyznał nowej szkole 200 rubli wsparcia35. Powsta-
nie placówki wsparł teŜ finansowo ks. W. Tymieniecki, przekazując
na ten cel 100 rubli. Pierwszym kierownikiem szkoły został ks. Ka-
zimierz Kajetan Nasierowski, który pełnił tę funkcję do 1933 r.
W szkole uczyły dwie nauczycielki: Stefania Bergiel oraz Maria Zi-
mowska. Uroczystego otwarcia dokonano we wrześniu 1915 r. Pierw-
szą siedzibą szkoły był dwuizbowy lokal przy ul. Placowej
(ob. ks. Skorupki) 336. Do dwóch oddziałów przyjęto 24 dzieci w wie-
ku od 7 do 10 lat. Dzieci uczyły się religii, języka polskiego, arytme-
tyki, kaligrafii, rysunku i robótek ręcznych37. W roku kolejnym do
szkoły uczęszczało 37 uczniów. W 1917 r. liczba ta się nie zmieniła,
zatrudniono natomiast dwóch nauczycieli. W 1917 r. szkołę przenie-
siono do lokalu przy ul. Bocznej (ob. fragment ul. Sienkiewicza) 538.
Szkoła działająca przy prowadzonym przez ks. Tymienieckiego To-
warzystwie Schronisk św. S. Kostki39 prosiła teŜ w kolejnych latach,
po reorganizacji administracji miejskiej, o wsparcie Delegację Niesie-
nia Pomocy Biednym, odpowiadającą z ramienia Magistratu za po-

                                                
32 Jan Klemens Lipiński (1883-1916 Łódź) – lekarz, społecznik, działacz PPS-

FR; prezes Koła Patriotów, organizował pomoc dla Legionistów i ich rodzin, zmarł
podczas epidemii tyfusu plamistego; Słownik pracowników ksiąŜki polskiej, pod red.
I. Treichel, Warszawa 1972, s.519; GP 18 II 1916 nr 50, s.4.

33 GŁ 30 V 1915, nr 133, s.3.
34 GŁ 24 VI 1915, nr 158, s.3.
35 GP 5 IV 1916, nr 97, s.4.
36 GŁ 24 VI 1915, nr 158, s.3; Kalendarz TKO na 1916 rok, Łódź 1915, s. 43.
37 GP 5 IV 1916, nr 97, s.4.
38 T. JałmuŜna, J. Lisowski, T. Sujczyński, op. cit, s.8.
39 Jedna z największych łódzkich organizacji dobroczynnych czasu I wojny świa-

towej. Pod zarządem organizacji zarządzanej przez ks. W. Tymienieckiego pozosta-
wało kilkanaście placówek takich jak: Ŝłobki, przytułki, ochronki czy teŜ szkoła dla
głuchoniemych. Starsze dzieci znajdujące się we wspomnianych placówkach oprócz
utrzymania miały takŜe szansę na zdobycie zawodu, APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17.948,
k. 61, Towarzystwo Schronisk św. S. Kostki w Łodzi; T. Graliński, Ks. dr Wincenty
Tymieniecki. Biskup łódzki. Jego Ŝycie i działalność, Łódź 1935, s. 10.
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moc społeczną. Jak podkreślano placówka nie otrzymywała wsparcia
od Magistratu, lecz jedynie z dobrowolnych ofiar mieszkańców mia-
sta40. W maju 1918 r. do placówki uczęszczało 31 dzieci z czego
26 stanowili chłopcy41. Jak podkreślano, miała ona się róŜnić od pla-
cówki Ŝydowskiej tym, Ŝe oprócz wymowy uczono tu i teŜ mimiki42.
Nowatorskie metody wprowadzała Stefania Ulassowa, ucząca w pla-
cówce mowy. Pomimo braku wykształcenia pedagogicznego z powo-
dzeniem wprowadzała nowe metody, które wcześniej testowała przed
lustrem na sobie. Ulassowa pracy z głuchoniemymi uczyła się od Li-
pińskiego, natomiast w 1917 r. odbyła 6-tygodniową praktykę w In-
stytucie Głuchoniemych w Warszawie43. W momencie uruchomienia
szkoła chrześcijańska przyjęła 24 uczniów44. Placówka borykała się
z licznymi problemami natury finansowej. W 1917 r. wystosowano
prośbę do Delegacji Szkolnej Magistratu, podkreślając złe warunki
lokalowe, braki kadrowe, a takŜe fakt, Ŝe jest to jedyna szkoła dla
głuchoniemych chrześcijan w mieście45. Miasto przyznało szkole sub-
sydium na rok 1917/1918, Z przyznanej kwoty odjęto jednak
2000 mk na rzecz Towarzystwa Schronisk św. S. Kostki46. W 1922 r.
szkołę umiastowiono i odtąd działała ona pod szyldem Publicznej
Szkoły Specjalnej nr 9747.

Z czasem, obydwie placówki dla głuchoniemych, tj. Ŝydowska
i chrześcijańska, otrzymywały większą pomoc od miasta. W 1918 r.
obydwie szkoły dla głuchoniemych otrzymały z budŜety Wydziału
Szkolnego po 5000 mk48.

                                                
40 APŁ, AmŁ, Wydział Prezydialny (dalej: WP), sygn. 13.712, k. 164-165, Pismo

Towarzystwa Schronisk św. S. Kostki do Delegacji Niesienia Pomocy Biednym
z dn. 19 VIII 1916 r.

41 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18.412, k. 8, Towarzystwo Schronisk św. S. Kostki.
Wykaz dzieci pozostających w instytucjach z dn. 4 V 1918 r.

42 GP 5 IV 1916, nr 97, s.4.
43 100 lat ruchu…,s.48.
44 W. Gasik, Rozwój praktyki i teorii pedagogiki specjalnej w wieku XIX i w po-

czątkach XIX wieku [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, pod red. S. Mau-
ersberga, Warszawa 1990, s. 98.

45 APŁ, AmŁ, WOiK, sygn. 16.398, k. 4, Pismo Towarzystwa Schronisk św. Sta-
nisława Kostki do Delegacji szkolnej z dn. 17 VIII 1917 r.

46 APŁ, AmŁ, WOiK, sygn. 16.398, k. 19, Wyciąg z posiedzenia Magistratu
z dn. 29 XI 1917 r.

47 100 lat ruchu…, s.8.
48 GP 17 X 1918, nr 284, s.6.
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Obydwie placówki szkolne zyskiwały powszechne uznanie, wyra-
zem czego mogły być chociaŜby kwesty urządzane na rzecz obydwu
placówek oraz ofiarność poszczególnych łodzian. Przykładowo jedna
z akcji miała miejsce w maju 1918 r. Na jej rzecz kwestowali
m.in. pracownicy Kolei Elektrycznych Łódzkich49. Szkoła dla głucho-
niemych Ezras Ilmin otrzymała w 1917 r. sumę 1000 mkp z Wielkiej
Ogólnokrajowej Kwesty „Ratujcie Dzieci”50. TakŜe na łamach prasy
często pojawiały się wezwania do wsparcia pasierbów losu51. Czytel-
nicy gazet chętnie składali datki na obydwie placówki52. Szkołę Ŝy-
dowską uwzględnił teŜ Herman Karo, który po otwarciu kawiarnio-
restauracji przy ul. Zawadzkiej (ob. ul. Próchnika) 4, zadeklarował
przekazanie połowy zysków z pierwszego dnia na kilka Ŝydowskich
instytucji, w tym szkołę Ezras Ilmim53. W maju 1918 r. szkoła chrze-
ścijańska pozostająca pod egidą Stowarzyszenia Schronisk
św. S. Kostki zorganizowała zabawę ogrodową w Parku Wenecja.
Atrakcjami zabawy podczas, której zbierano fundusze na funkcjono-
wanie placówki, były loteria fantowa, występy chórów, poczta fran-
cuska, a takŜe odegranie komedyjki mimicznej54. śydowskie Towa-
rzystwo Głuchoniemych zostało wymienione w testamencie zmarłego
w styczniu 1916 r., Natana Czamańskiego. Filantrop przekazał na
jego rzecz 1% swojego majątku55. śydowska szkoła dla głuchonie-

                                                
49 APŁ, Kolej Elektryczna Łódzka (dalej: KEŁ), sygn. 10, k. 659, Okólnik nr 507

z dn. 17 V 1918 r.
50 APŁ, AmŁ, Rada Miejska (dalej: RM), sygn. 12.999, k. 7, Sprawozdanie z po-

działu funduszu kwesty „Ratujcie Dzieci” w 1917 r.
51 GŁ 23 IX 1915, nr 250, s.1.
52 Przy okazji składanych w redakcjach datków podawano okoliczności ich zło-

Ŝenia np. z okazji srebrnych godów państwa Hermanostwa Frydman, zamiast kwia-
tów S. Litrawscy, z okazji narodzin pierwszej wnuczki itp., GP 2 X 1916, nr 274, s. 3;
GP 16 VII 1918, nr 192, s.5; GP 23 VIII 1918, nr 230, s.4.

53 GP 15 VIII 1917, nr 191, s.8.
54 GP 18 V 1916, nr 134, s.4.
55 W spisanym w styczniu 1914 r. testamencie Czamański wymienił 11 organi-

zacji społecznych m.in. ŁśTD, ŁChTD, Pogotowie Ratunkowe, Muzeum Nauki
i Sztuki, śydowskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi „Bykur Cholim”, którym
zapisał od 0,5% do 3 % majątku. Filantrop wyraził teŜ Ŝyczenie, aby jego pogrzeb był
skromny. śałobników prosił, by zamiast przynosić kwiaty, wsparli którąś z wymie-
nionych w jego testamencie organizacji. Czamański zmarł w styczniu 1916 r., pozo-
stawiając masę spadkową w wysokości 81 632 rubli; APŁ, Łódzkie Chrześcijańskie
Towarzystwo Dobroczynności (dalej: ŁChTD), sygn. 79, k. nlb, Zapis Natana Cza-
mańskiego.
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mych była teŜ wspierana przez miejscową gminę Ŝydowską.
W 1916 r. przekazała ona placówce 1000 rb56.

Omawiając środowisko osób niesłyszących w Łodzi w okresie
Wielkiej Wojny, warto wspomnieć teŜ o działającym od 1909 r.
Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Głuchoniemych
Wzajemność57. Prefektem organizacji był ks. W. Tymieniecki58.
W 1916 r. funkcję prezesa pełnił W. Kranas, natomiast jego zastęp-
czynią była B. Trąbczyńska. Obowiązki sekretarza powierzono z ko-
lei J. K. Lipińskiemu59. Placówka ta w latach wojny mieściła się przy
ul. Placowej 3 (ob. ul. Ks. Skorupki), a w sierpniu 1917 r. przeniesio-
na została na ul. Słowiańską 1560. W 1916 r. Stowarzyszenie sku-
piało 78 członków61. Organizacja prowadziła działalność edukacyjną,
organizując kursy oraz kulturalną. Włączała się m.in. w obchody
uroczystości takich jak setna rocznice śmierci Tadeusza Kościuszki.
Wtedy to zorganizowano prelekcje J. K. Lipińskiego i Biernackiego
przekładane na język migowy62.

WaŜną inicjatywą podjęta z myślą o osobach głuchoniemych było
uruchomienie pod koniec 1917 r. przy Stowarzyszeniu Wzajemność
warsztatów rzemieślniczych. Inicjatorami byli W. Kranas i J. K. Li-
piński. Uruchomione przy ul. Drewnowskiej warsztaty miały charak-
ter stolarski, tokarski i snycerski. Istniała teŜ pracownia malarska
na drewnie. Warsztaty prowadziły sprzedaŜ półek, ramek, wiesza-
ków, pudelek, piórników, swojskich zabawek, a takŜe róŜnego ro-
dzaju malowideł np. ornamentów, deseni czy ozdób wizerunkowych.
Na Ŝądanie klienta pracownicy wyjeŜdŜali teŜ na prowincję. Przed-
stawicielem warsztatów w terenie był członek Stowarzyszenia

                                                
56 GP 29 VI 1916, nr 179, s.4.
57 100 lat ruchu…, s. 5.
58 Wincenty Tymieniecki – wraz z pastorem Rudolfem Gundlachem współtwo-

rzył Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym, a po zajęciu miasta przez
Niemców był jego prezesem. Po rozwiązaniu Komitetu pracował w Łódzkiej Miej-
scowej Radzie Opiekuńczej. ZałoŜyciel „Towarzystwa Schronisk św. Stanisława
Kostki”; T. Graliński, op. cit, s. 8-11.

59 GP 17 V 1916, nr 137, s.4.
60 GŁ 4 VIII 1917, nr 212, s.3; Informator miasta Łodzi za 1920 r., Łódź 1919,

s. 416.
61 GP 23 III 1916, nr 84, s.4.
62 GP 13 X 1917, nr 282, s.3; GP 14 X 1917, nr 282, s.5.
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W. S. Poraj-Biernacki. Dochody z działalności warsztatów były prze-
znaczane na potrzeby stowarzyszenia i jego podopiecznych63.

Nie wszyscy głuchoniemi mieli odpowiednie warunki do rozwoju
albo teŜ uczęszczali do wspomnianych szkół. W 1918 r. prasa odno-
towała przypadek na wpół sparaliŜowanej dziewczynki, która była
pensjonariuszką ośrodka dla ubogich chorych dzieci „Gniazdo”. Nie
trafiła do szkoły dla głuchoniemych, gdyŜ wspomnianej placówki nie
było na to stać64.

Głuchoniemi, podobnie jak osoby słyszące, popadały niekiedy
w konflikt z prawem. W listopadzie 1916 r. odbył się proces niejakie-
go Szmulewicza, oskarŜonego o włamanie do mieszkania. Sądzony
w czasie procesu przyznał się do winy. Podkreślał jednak swoje złe
połoŜenie finansowe i fakt, Ŝe ma niesłyszącą Ŝonę oraz 3 dzieci na
utrzymaniu. Szmulewicz został skazany na cztery miesiące pozba-
wienia wolności. Podczas procesu zaangaŜowano nauczyciela szkoły
dla głuchoniemych Fuksa jako tłumacza65.

CięŜkie lata I wojny światowej, na gruncie łódzkim, były para-
doksalnie czasem rozwoju szkolnictwa, takŜe tego dla osób niesłyszą-
cych. Funkcjonujące wówczas szkoły i stowarzyszenia prowadziły
działalność na rzecz niesłyszących takŜe po wojnie.

Abstract

The education of deaf people
in Lodz during the First World War

Even though the citizens of Lodz lived in dramatic conditions
during the Great War, mainly due to the German occupation, which
was highly destructive in character, the liberal approach to the so-
cial issues made it possible for the movement of deaf people to de-
velop and thrive. Numerous schools for deaf teenagers were opened –
they facilitated both communicating with others and acquiring voca-
tional skills. Both schools and other organizations gathering deaf
and numb individuals were highly engaged in social life at that time.
The representatives of the aforementioned community tried

                                                
63 GŁ 8 XI 1917, nr 308, s.2; GŁ 15 XI 1917, nr 315, s.3, NKŁ 20 I 1918,

nr 20, s.3.
64 GP16 VI 1918, nr 162, s.4.
65 GŁ 25 XI 1916, nr 326, s.3.
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to popularize knowledge concerning work, education, etc., among the
members of the society.

Keywords: education, deaf-mute, World War I, Lodz 1914-1918
Słowa kluczowe: edukacja, głuchoniemi, I wojna światowa,

Łódź 1914-1918
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Łukasz Politański
(Bełchatów)

Krakusi w Wojsku Polskim – rys historyczny

Ostatnią formacją kawalerii, jaka utworzona została w Polsce
okresu XX-lecia międzywojennego było Przysposobienie Wojskowe
Konne nazywane równieŜ krakusami. Historia krakusów sięga jed-
nak znacznie wstecz, bowiem początków XIX w., kiedy to pośród
licznych typów jazdy pojawiła się i taka, która w szeregu skrajnie
róŜnych opinii – przez jednych podziwiana, przez innych wyśmiewa-
na – zyskała sobie miano „polskich kozaków”, „ludowej konnicy” czy
„pigmejskiej jazdy”. Niezwykle trafnie pojawienie się nowej formacji
jazdy skwitował gen. bryg. Jan Nepomucen Umiński pisząc: […]
„Cześć dzielnym wieśniakom naszym!” Ci krakusi księcia Józefa są

w dziejach napoleońskich jak gdyby echem Racławic […]1.
Doświadczenia kampanii napoleońskiej 1812 r. wykazały duŜą

skuteczność lekkiej jazdy kozackiej, wykorzystywanej przy rozpo-
znaniu, ubezpieczeniu czy dywersji na tyły nieprzyjaciela, wpływając
jednocześnie na decyzję utworzenia podobnych formacji u boku
„wielkiej armii”2. Oczywiście decyzja o rozpoczęciu procesu formowa-
nia nowych oddziałów, z uwagi na ogólną sytuację panującą na fron-
cie zapadać musiała w atmosferze ogólnego przygnębienia. Na po-
czątku grudnia 1812 r. francuski korpus dyplomatyczny opuścił Wil-
no, udając się do Warszawy, niedługo później do miasta napływać
zaczęły resztki V korpusu3. 10 grudnia 1812 r. cesarz Napoleon za-

                                                
1 M. Kukiel, Dzieje oręŜa polskiego w epoce napoleońskiej, Poznań 1912, s. 394.
2 Zob. szerzej: R. Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Ka-

waleria, bdimw, s. 119.
3 R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995, s. 473; M. Handelsman, Instrukcye

i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 1807-1813, t. II, Kraków 1914,
s. 258-260.
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trzymał się na kilka godzin w Warszawie i odbył rozmowy z ambasa-
dorem Francji Dominikiem de Pradt’em, Stanisławem Potockim oraz
ministrem skarbu Tadeusz Matuszewiczem. zapewniając o rychłym
przybyciu nad Wisłę 300 tysięcznej armii4. Jednocześnie cesarz prze-
znaczył sumę dwóch milionów franków w celu dozbrojenia armii
Księstwa Warszawskiego, zaznaczając dzień później, Ŝe kwota ta
będzie mogła zostać spoŜytkowana wyłącznie na kawalerię5. Osta-
tecznie po przybyciu do Warszawy księcia Józefa Poniatowskiego
i burzliwej konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele Rady
Ministrów Księstwa Warszawskiego, Konfederacji Generalnej oraz
francuski minister spraw zagranicznych H. Maret ksiąŜę Bassano,
z adiutantem Napoleona gen. Jacques Lauristonem, postanowiono
rozpocząć pobór rekruta oraz zwołać, skierowane głównie do szlach-
ty, pospolite ruszenie6.

Zdaniem gen. bryg. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego krakusi po raz
pierwszy pojawili się w 1812 r., kiedy to na mocy dekretu Rady Mini-
strów z 20 grudnia rozpoczęto formować pułk tej formacji, z jeźdźców
dostarczonych przez departamenty: krakowski, poznański, kaliski
i radomski7. Stwierdzenie to wydaje się jednak nader uproszczone,
a problem wymaga pewnego uzupełnienia. Sam dekret wydany fak-
tycznie 20 grudnia 1821 r.8, ogłoszony został – jak podaje Bronisław
Gembarzewski – dopiero dziesięć dni później i co najwaŜniejsze, nie
ma w nim mowy o tworzeniu pułku krakusów, a jedynie o poborze
rekruta w celu uzupełnienia oddziałów liniowych i zabezpieczenia
granic Księstwa Warszawskiego przed atakami jazdy rosyjskiej9.

Zgodnie z załoŜeniami dekretu kaŜde 50 dymów powinno wysta-
wić, do 10 stycznia 1813 r., umundurowanego i uposaŜonego, w myśl

                                                
4 G. Zych, Armia Księstwa Warszawskiego 1807-1812, Warszawa 1961, s. 391;

M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1986, s. 16-17.
5 B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814, Warsza-

wa 1905 (Poznań 2003), s. 130, 305; M. Baranowski, Odbudowa kawalerii liniowej

Wielkiej Armii po klęsce 1812 roku, Oświęcim 2011, s. 31-32.
6 G. Zych, op. cit., s. 391; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…,

s. 305-306.
7 J. Olszyna-Wilczyński, Krakusi polscy, [w:] Księga jazdy polskiej, Warszawa

1938, s. 282.
8 Rada ministrów działała na mocy pełnomocnictwa z dnia 26 maja 1812 r.

B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 305.
9 M. Handelsman, op. cit., s. 264-268; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księ-

stwo…, s. 130.
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istniejących norm jeźdźca10 na silnym i zdrowym koniu wiejskim11.
Artykuł 3 powyŜszego dekretu zakładał, Ŝe: […] Składka w gminach

na uzbrojenie i ubranie jeźdźca i konia ma być na właścicieli w gmi-

nach w proporcyi ich majątku rozłoŜona […]. Poza odpowiednim
umundurowaniem i wyekwipowaniem gminy winne były równieŜ
wpłacić na ręce Komendanta Departamentu Ŝołd wysokości 15 zł.
Rekrutacji podlegali męŜczyźni wolni i moŜliwie bezdzietni w wieku
od 18 do 40 lat, którzy po wcieleniu do jednostek liniowych pobierać
mieli Ŝołd i furaŜ zgodny z normami obowiązującymi w owych jed-
nostkach. W wyniku akcji werbunkowej spodziewano się pozyskać 12
698 konnych12. Liczba ta bardzo szybko okazała się jednak nierealna,
głównie w wyniku ustawicznego kurczenia się terytorium Księstwa
Warszawskiego i wyniosła ostatecznie około 6000 ludzi13. Początko-
wo poborowi mieli zostać zorganizowani w 500 osobowe szwadrony
pomocnicze, wcielone następnie po jednym do piętnastu pułków jaz-
dy liniowej, jako lekkie oddziały posiłkowe, czy jak podawał Marian
Kukiel – piąte szwadrony14.

Niestety przeprowadzony na przełomie 1812 i 1813 r. pobór do-
wiódł ostatecznie, Ŝe wyczerpały się moŜliwości mobilizacyjne Księ-
stwa Warszawskiego pod względem pełnowartościowych koni kawa-
leryjskich. Niezwykle ciekawie wyglądać musiała równieŜ mozaika
stworzona przez samych poborowych, ubranych na „róŜną mod-
łę” – w płócienne stroje chłopskie albo ubiory regionalne15. Zgodnie
z przyjętymi normami na umundurowanie i wyposaŜenie jeźdźców
dymowych składały się: rogatywka, płaszcz lub koŜuch, sukmany,
spodnie sukienne, buty, dwie koszule, czapka, ładownica, siodło lub
terlica z popiersiem i podogoniem z czarnego lub naturalnego koloru
rzemienia, uździenica, uzdeczka, kańczug, dwa troki, płócienna torba

                                                
10 Z dwudziestu dymów planowano pozyskać jednego piechura; M. Kukiel,

op. cit., s. 390; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 306.
11 B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 130.
12 Zdaniem Bronisława Gembarzewskiego liczby te, oparte o tablice zaludnienia,

z uwagi na ówczesną sytuację wojskowo-polityczną uznać naleŜało za czysto teore-
tyczne i „papierowe”; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 307.

13 M. Kukiel, op. cit., s. 394; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…,
s. 130-131. Mariusz Łukasiewicz podaje liczbę 5750; M. Łukasiewicz, op. cit., s. 79.

14 M. Łukasiewicz, dz. cyt., s. 68; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…,
s. 131; M. Kukiel, dz. cyt., s. 394.

15 R. Morawski, H. Wielecki, dz. cyt., s. 119; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie,

Księstwo…, s. 131.
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na obrok i postronek. Uzbrojeni byli oni w pozbawioną proporczyka
lancę, szable i pistolet mocowany na smyczy. Umundurowanie po-
szczególnych szwadronów nie było jednolite pod względem kolory-
stycznym i zaleŜało od departamentu, w którym były one tworzone.
I tak na przykład jeźdźcy ze szwadronu wystawionego przez Depar-
tament Poznański nosić mieli granatowe sukmany z pąsowymi16 wy-
pustkami, poborowi Departamentu Kaliskiego wyróŜniali się wy-
pustkami niebieskimi, w Departamencie Krakowskim natomiast
umundurowanie przypominało ubiór noszony przez okolicznych
chłopów z charakterystyczną kwadratową czapką wykończoną czar-
nym barankiem i ładownicą przepasaną przez bok17.

Gros jeźdźców wywodziło się ze stanu chłopskiego, dowódcy na-
tomiast nominowani byli początkowo spośród właścicieli ziemskich,
charakteryzujących się znikomą praktyką wojskową lub jej całkowi-
tym brakiem. Właśnie ten fakt odbił się ujemnie na pierwszej fazie
działań oddziałów lekkiej jazdy dymowej, kiedy to jeszcze na etapie
formowania, na wieść o przekroczeniu Wisły przez Rosjan, w szeregi
formacji wdarła się dezercja, zmniejszając ostatecznie jej stany oso-
bowe do około 2000 ludzi18.

W tych niebywale trudnych okolicznościach doszło do pierwszej
potyczki z udziałem, niewcielonej jeszcze do jednostek regularnych,
lekkiej jazdy dymowej. 12 lutego 1813 r. pod Stawiszynem w okoli-
cach Kalisza płk Biernacki, dysponując 800 Ŝołnierzami lekkiej jazdy
kaliskiej, wzmocnionymi pododdziałem piechoty, nie tylko w utarczce
z kozakami stracił 350 ludzi, lecz takŜe sam dostał się do niewoli.
Pozostałości jazdy dymowej wycofały się wraz z oddziałami jazdy
regularnej przez Wieluń do Częstochowy19.

Najprawdopodobniej to właśnie w Częstochowie gen. bryg.
J. N. Umiński przedstawił ks. Józefowi Poniatowskiemu projekt re-
gulujący kwestie reorganizacji lekkiej jazdy dymowej, zrealizowany
ostatecznie nie później niŜ 19 kwietnia 1813 r. Główną przyczyną

                                                
16 Podawana powszechnie w literaturze informacja o amarantowych wypustkach

czy wyłogach mija się z prawdą. Mundury wojewódzkie miały w przypadku prowin-
cji wielkopolskiej wyłogi koloru pąsowego (u Glogera szkarłatnego); T. Jeziorowski,
A. Jeziorkowski, Mundury wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Warsza-
wa 1992, s. 24.   

17 M. Kukiel, dz. cyt., s. 394; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…,
s. 174.

18 B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 131.
19 M. Łukasiewicz, op. cit., s. 114, 119.
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owej reorganizacji były bez wątpienia róŜnice w uzbrojeniu oraz bra-
ki uwidaczniające się szczególnie wyraźnie w materiale konnym,
niemogącym dorównać pod Ŝadnym względem koniom pułków linio-
wych. Ostatecznie element najsłabszy przydzielony został jednost-
kom piechoty, z silniejszego zaś utworzono nową formację nazwaną
krakusami20. Jak podawał Marian Kukiel: […] Niestety, uszczuplone

kadry oficerskie nie pozwoliły na pokierowanie naleŜycie tą ludową

konnicą, której szczątki juŜ tylko dotarły z korpusem polskim do Kra-

kowa. Rozprzęgała się ona i szła w rozsypkę z braku silnej organiza-

cyi, umiejętnej i czujnej opieki. Próba formowania z niej piątych

szwadronów przy pułkach jazdy musiała spełznąć na niczym. Pozo-

stałych, więc w części zsadzono z lichych szkapin i do piechoty wcie-

lono, z wyboru zaś owych kozaków polskich, tak poŜądanych przez

Napoleona, sformowano pułk nowy, 1. pułk krakusów […]21.
Sama nazwa, ustanowiona w czasie pobytu ks. J. Poniatowskiego

wraz z wojskiem w Krakowie, miała najprawdopodobniej uwydatnić
w jak najlepszy sposób narodowy charakter formacji oraz przeciw-
stawić się nazwie kozaków22. W omawianym okresie krakusi odziani
byli w tradycyjny ubiór krakowski, uzbrojenie ich stanowiły lance,
pałasze i pistolety. Warte podkreślenia jest takŜe, Ŝe w literaturze
nie spotyka się juŜ informacji o ubiorze kaliskim czy poznańskim, co
uznać moŜna za potwierdzenie problemów organizacyjnych oraz pla-
gi dezercji szerzącej się pośród jazdy dymowej. W rezultacie utwo-
rzono trzy 500 osobowe pułki krakusów nazywane, aŜ do czasu reor-
ganizacji w Saksonii, pułkami straŜy przedniej bądź pułkami awan-
gardy. Pierwszym pułkiem straŜy przedniej dowodził mjr Andrzej
Suchecki, drugim mjr Adam Nosarzewski, dowództwo nad trzecim
objął mjr Michał Korytowski. Wszyscy oni zostali przeniesieni z puł-
ków jazdy regularnej. 7 maja 1813 r. wojska Księstwa Warszawskie-
go przekroczyły granicę austriacką i ruszyły w drogę do Saksonii.
Pułki straŜy przedniej przydzielone zostały do trzech z pięciu kolumn
marszowych23.

                                                
20 S. Szenic, Bratanek ostatniego króla, Warszawa 1983, s. 559; B. Gembarzew-

ski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 131; M. Łukasiewicz, op. cit., s. 130.
21 M. Kukiel, op. cit., s. 394.
22 C. LeŜeński, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław

1991, s. 58.
23 M. Łukasiewicz, op. cit., s. 131, 190, 206.
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Organizatorem powstałego w czerwcu 1813 r., po połączeniu
trzech pułków straŜy przedniej, „właściwego” pułku krakusów oraz
pierwszym jego dowódcą został doświadczony oficer i kawalerzysta,
mjr Kajetan Dunin-Rzuchowski. Bardzo szybko jednak na pozycję
czołowej persony i „duszy” oddziału wysunął się jej współorganizator
kpt. Jan Bakka24.

W związku z tym, Ŝe w samym załoŜeniu krakusi stanowić mieli
pewną przeciwwagę kozaków, poddawano ich całkowicie innemu niŜ
w oddziałach liniowych systemowi szkolenia. Główny nacisk kła-
dziono w ich przypadku, podobnie zresztą jak u kozaków, na ruchli-
wość i manewrowość. Mieli oni zabezpieczać własne oddziały, prowa-
dzić podjazdy, zagony i dywersję na tyłach przeciwnika. Wszystkie
manewry czy zmiany szyków wykonywane były nie na głos trąbki,
tak jak to miało miejsce w kawalerii, lecz bezgłośnie na znaki dawa-
ne pękiem końskiego włosia umieszczonym na drzewcu nazywanym
buńczukiem25. Jak pisał przed laty Marian Kukiel: […] Na konikach

chłopskich, drobnych, ale wytrwałych i zwinnych, wyuczeni manew-

rów bardzo uproszczonych, ale wykonywanych nie stępa, tylko kłu-

sem, ubrani w strój włościański, zbrojni w lance bez proporców, nie

zawsze w lichą szablinę, rzadko w jeden pistolet, z czasem stali się

przecieŜ krakusi pierwowzorem dla nowego typu konnicy napoleoń-

skiej […]26. Na umundurowanie krakusów składały się amarantowe
rogatywki obszyte ciemnym barankiem oraz granatowe sukmany.
Uzbrojenie stanowiły lance, szable i pistolety27.

Składający się z czterech szwadronów, po 220 koni kaŜdy, pułk
krakusów włączony został razem z 14 pułkiem kirasjerów28 w skład
dowodzonej przez gen. bryg. J. N. Umińskiego brygady jazdy straŜy
przedniej VIII korpusu księcia Józefa Poniatowskiego. Szlak bojowy
zreorganizowanego pułku krakusów prowadził przez tereny Czech
i Saksonii, gdzie doszło w okresie od 17 sierpnia do 16 października
1813 r. do kolejnych walk pod: Frydlandem, Georgenwalde,

                                                
24 J. Olszyna-Wilczyński, op. cit., s. 282; R. Morawski, H. Wielecki, op. cit.,

s. 121. M. Kukiel podaje nazwisko Boka; M. Kukiel, op. cit., s. 394.
25 R. Morawski, H. Wielecki, op. cit., s. 121.
26 M. Kukiel, op. cit., s. 394.
27 M. Łukasiewicz, op. cit., s. 210.
28 Pułk kirasjerów liczył zaledwie 180 koni; T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowo-

ści w Polsce, T. III, Kraków 1912 (Poznań 2003), s. 364; B. Gembarzewski, Wojsko

Polskie, Księstwo…, s. 31; M. Łukasiewicz, op. cit., s. 210.
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Strohwelde, Neustadt, Frohburg, Luntzenau, Zehma, Rotha, Zetlitz,
Wachau i w bitwie narodów pod Lipskiem29.

Szczególnym echem wśród dowództwa zarówno polskiego, jak
i francuskiego odbiła się potyczka stoczona przez straŜ przednią VIII
korpusu, 9 września 1813 r. pod Strohwelde. Polacy zmusili do od-
wrotu oddział kozaków gen. Grekowa, zadając mu straty wynoszące
46 zabitych, 18 wziętych do niewoli30 oraz wielu rannych i zaginio-
nych31. Podczas walki wachmistrz krakusów Franciszek Godlewski
zdobył kozacki sztandar pułkowy, za co odznaczony został krzyŜem
Virtuti Militari oraz krzyŜem Legii Honorowej. Po wielu „przygo-
dach” sztandar trafił do księcia J. Poniatowskiego32, a następnie do
samego Napoleona, wpływając na podjętą przez niego decyzję doko-
nania osobistego przeglądu polskiego oddziału. Jak podaje Bronisław
Gembarzewski: […] Dnia 25 września Napoleon po raz pierwszy uj-

rzał Krakusów. Na widok ich małych koni nie mógł wstrzymać się od

śmiechu. Generał Umiński pospieszył ku niemu dla zdania raportu.

„Chce zlustrować ten pułk, jest on dobry, wyborny; czy wiesz pan jaka

jego siła?”, rzekł do Umińskiego. Podjechawszy przed front, przyjęty

został okrzykiem Niech Ŝyje Cesarz! Po zlustrowaniu koni i ludzi roz-

kazał konia jednego rozsiodłać, a widząc lichą szkapę pod wojłokiem,

jeszcze bardziej śmiać się począł, i obróciwszy się do Caulaincourt’a,

zawołał: „Oto ludzie, co na takich koniach biją kozaków i zabierają

im sztandary. To przecieŜ dzielna jazda i dzielny naród ci Polacy”. Do

Umińskiego zaś powiedział: „Generale muszę mieć takich 3000 ludzi”,

a gdy Umiński odrzekł, iŜ takich koni nie znalazłby w Saksonii, Ce-

sarz na to: „ale cóŜ, za pieniądze moŜna wszystkiego dostać. KaŜe pa-

nu dać odpowiednie fundusze i nie ma o czem gadać, muszę mieć ta-

                                                
29 Zob. szerzej: M. Łukasiewicz, op. cit., s. 224-311; R. Morawski, H. Wielecki,

op. cit., s. 121-122.
30 R. Morawski i H. Bielecki pośród strat rosyjskich wymieniają 25 poległych

i 10 wziętych do niewoli, przy stratach własnych wynoszących 6 rannych; R. Moraw-
ski, H. Wielecki, op. cit., s. 122.

31 Dane zaprezentowane przez Stanisława Szenica świadczą, iŜ zwycięstwo oku-
pione zostało bardzo wysokimi stratami własnymi wynoszącymi 185 zabitych (w tym
8 oficerów) i 110 rannych (w tym 9 oficerów); S. Szenic, op. cit., s. 571.

32 Ppłk. Jan Kamieniecki, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego miał przekazać
sztandar Napoleonowi, jednak w drodze dostał się do niewoli. Aby nie utracić cennej
zdobyczy, ukrył ją sprytnie w czaku, a następnie podmienił z czakiem przybyłego
w jego odwiedziny kpt. Ludwika Kickiego. W ten właśnie sposób bezpieczny juŜ
sztandar ruszył w dalszą drogę; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie,

Księstwo…, s. 162.
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kie konie”. Księciu Poniatowskiemu, który na ten czas nadjechał po-

wtórzył: „właśnie oglądałem pańską jazdę pigmejską, muszę mieć

3000 podobnej […]33. Od tej pory pluton krakusów razem ze szwa-
dronem 14 pułku kirasjerów stanowili eskortę ks. J. Poniatowskiego,
towarzysząc mu do samego końca.

W listopadzie 1813 r., przetrzebiony w wyniku ciągłych walk pułk
krakusów liczył zaledwie 21 oficerów, 257 szeregowych i 288 koni.
18 grudnia 1913 r. w okolicach Sedanu zgodnie z dekretem cesar-
skim rozpoczęto proces reorganizacji pułku, który uzupełniono
do stanu 800 ludzi pozyskanych z rozbitych oddziałów34. Krakusi
otrzymali jednolite mundury w postaci granatowych spodni z ama-
rantowymi lampasami, granatowych wołoszek z amarantowymi wy-
łogami i ozdobami z białych sznurów. UŜywane do tej pory ładownice
zastąpiono kartuszami naszytymi, po czerkiesku, na piersiach35. Tak
zmiany te przedstawił w powstałej na początku XX w. pracy Broni-
sław Gembarzewski: […] Ubrani byli najprzód w czapki koloru ama-

rantowego z czarnym barankiem w kształcie melona – pisze Białkow-

ski – w karbach tych sznurki białe jak niemniej na wierzchu tejŜe

kutas z białej włóczki rozrzucony po czerkiesku. Z boku kokarda

z małem piórkiem białem. Wołoszka krótka po kolana z kołnierzem,

mankietami amarantowymi, ozdobiona po wszystkich szwach i u do-

łu białymi sznurkami. Zamiast ładownic mieli po obu stronach na

piersiach kartusze z kilku ładunków blaszanych, z których kaŜdy był

obdarzony przykryciem i łańcuszkiem takŜe metalowym. Całe owe

kartusze obwiedzione po czerkiesku były taśmami i sznurkami. Pasy

amarantowe, rajtuzy z wąskim lampasem skórą podszyte. W miejsce

płaszcza mieli tak zwane opończe z krótką na ramionach karazyą,

z tyłu której wisiał kaptur głęboki tak, Ŝe w czasie warty okrywał całą

czapkę i kark wygodnie. Uzbrojeni byli lancą bez chorągiewki, pała-

szem i pistoletami. Szczególnie oficerowie wyglądali bardzo ładnie

a nawet bogato… Krakusy korzystając z obecnego swojego ubioru,

który się składał z opończy szaraczkowej i przy niej będącego kaptura,

chcąc się przedrzeć między nieprzyjacielem albo go teŜ napadać, uŜy-

wali w tym względzie kaptura, ten nasuwali na amarantową czapkę,

a kaptur połączony z opończą tworzył niby spiczastą czapkę kozacką

                                                
33 B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 163.
34 C. LeŜeński, L. Kukawski, op. cit., s. 58.
35 J. Olszyna-Wilczyński, op. cit., s. 283; R. Morawski, H. Wielecki, op. cit.,

s. 123.



Krakusi w Wojsku Polskim…

_______________________________________________________________

57

albo baszkirską, wojsku austriackiemu mniej znane […]36. Za cieka-
wostkę uznać naleŜy informację zawartą w ostatnim zdaniu niniej-
szego cytatu. Ukazuje ona w sposób bardzo dokładny ówczesne me-
tody maskowania Ŝołnierza, ułatwiające organizację skutecznych
wypadów na nieprzyjaciela. UŜywane przez krakusów opończe z kap-
turami upodabniające ich do kozaków pozwalały, przy niesprzyjają-
cych warunkach pogodowych, podejść nieobeznanych z sylwetką
swych sojuszników Austriaków i Prusaków.

1 stycznia 1814 r. doszło do zmiany na stanowisku dowódcy puł-
ku krakusów. Miejsce płk. A. Oborskiego zajął płk Józef Dwernicki.
Pod jego dowództwem pułk stoczył swój ostatni w tej wojnie bój,
mający na celu obronę stolicy Francji37.

Po zakończeniu działań zbrojnych 200 krakusów wzięło udział
w kondukcie pogrzebowym wiozącym zwłoki ks. J. Poniatowskiego38

z Lipska do Warszawy. Pozostała część pułku włączona w skład kor-
pusu gen. Wincentego Krasińskiego miała powrócić do kraju.
24 kwietnia 1814 r., a więc jeszcze przed tym wydarzeniem, car
Aleksander I dokonał w Saint-Denis przeglądu oddziałów polskich,
w składzie których znalazło się między innymi 700 krakusów39.

13 czerwca 1814 r. gen. Jan Henryk Dąbrowski wyznaczył na te-
renie kraju miejsca zbiorcze dla powracających z niewoli lub obcej
słuŜby oddziałów i pojedynczych Ŝołnierzy. W myśl tego rozkazu kra-
kusi mieli zbierać się w Krakowie pod wodzą pułkownika Cedrow-
skiego40. Równocześnie w wyniku podpisania 30 maja 1814 r. pokoju
paryskiego korpus polski, w skład którego wchodziło między innymi
952 krakusów z 971 końmi, otrzymał rozkaz opuszczenia ParyŜa41.

                                                
36 B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 174-175.
37 C. LeŜeński, L. Kukawski, op. cit., s. 58.
38 Śmierć księcia Poniatowskiego wiązana była przez niektórych właśnie z kra-

kusami. Kiedy 19 października 1813 r., ostatniego dnia bitwy narodów pod Lip-
skiem, ksiąŜę Poniatowski wraz z eskortą w postaci plutonu krakusów i szwadronu
z 14 pułku kirasjerów zbliŜył się do mostu na Elsterze, to saperzy francuscy, biorąc
ich za kozaków, dokonali jego przedwczesnego wysadzenia, pozostawiając polską
załogę po drugiej stronie; R. Morawski, H. Wielecki, op. cit., s. 122.

39 T. Korzon, op. cit., s. 364; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Królestwo Pol-

skie, Warszawa 1903 (Poznań 2003), s. 3.
40 7 lipca 1814 r. korpus polski przeszedł Ren pod Ettingen; B. Gembarzewski,

Wojsko Polskie, Królestwo…, s. 4.
41 Ibidem, s. 5-6.
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Według rejestru przeprowadzonego 19 sierpnia 1814 r. w Pozna-
niu stan pułku wynosił 73 oficerów, 907 podoficerów i Ŝołnierzy oraz
1148 koni42. Pod koniec tegoŜ roku pułk krakusów został ostatecznie
rozformowany, a część jego kadry wcielona do nowo powstałego
1 pułku ułanów43. Decyzja ta, choć na kilkanaście lat zamknęła tę
jakŜe chlubną kartę w dziejach polskiej kawalerii, nie wymazała jed-
nak ze świadomości społeczeństwa pamięci o tej formacji.

Rok 1830 pokazał jak wielką wagę przywiązywano w Wojsku Pol-
skim do krakusów. W czasie trwania powstania listopadowego sfor-
mowano aŜ dwa pułki, jeden samodzielny dywizjon i trzy samodziel-
ne szwadrony tej formacji jazdy44. Jako pierwszy utworzony został
w 1830 r. w województwie krakowskim 1 pułk jazdy krakowskiej
ppłk. Kajetana Rzuchowskiego45 nazywany potocznie 1 pułkiem kra-
kusów. Zasadniczo był on zorganizowany z czterech szwadronów
i tylko chwilowo, w szczytowym okresie swego istnienia, liczba szwa-
dronów wchodzących w jego skład wzrosła do sześciu. Umundurowa-
nie naleŜących do pułku jeźdźców składało się z białych wołoszek
z amarantowymi kołnierzami i wyłogami oraz kartuszami na pier-
siach, szarych spodni z amarantowymi lampasami, amarantowych
rogatywek obszytych białym barankiem i brunatnych opończ szytych
według tzw. „wzoru skalmierzackiego”46. 17 kwietnia 1831 r. z 1 puł-
ku krakusów wyłączony został 5 szwadron, który następnie jako
szwadron krakusów Kwatery Głównej pełnił funkcję honorowej
eskorty Kwatery Głównej Naczelnego Wodza. Umundurowaniem nie
róŜnił się on od swej jednostki macierzystej47.

Dzięki dobrowolnym datkom składanym przez mieszkańców wo-
jewództwa krakowskiego w lutym 1831 r. sformowany został 2 pułk

                                                
42 B. Gembarzewski, Wojsko Polskie, Księstwo…, s. 163.
43 J. Olszyna-Wilczyński, op. cit., s. 282.
44 Formowanie nowej jazdy rozpoczęło się 13 grudnia 1830 r. Z kaŜdych 50 dy-

mów powołano jednego konnego Ŝołnierza, co dać miało, zdaniem Rządu Tymczaso-
wego, 10 000 nowej jazdy; J. Sikorski, Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku

1864, T. II, Warszawa 1966, s. 390.
45 Następcami ppłk. K. Rzuchowskiego byli: płk Antoni Lanckoroński, ppłk Mi-

chał Badeni (od 8 lipca 1831 r.), ppłk Stanisław Leski (od 14 lipca) i jako ostatni
ppłk Bonawentura Bydłowski; J. Olszyna-Wilczyński, op. cit., s. 283.

46 Ibidem.
47 Szwadronem dowodzili kolejno: ppłk Ignacy Mieroszewski (od 13 września

1831 r.) oraz mjr Ludwik Bystrzonowski; Ibidem.
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krakusów ppłk. Antoniego Paszyca48. Jeźdźcy pochodzący z tego puł-
ku nazywani byli potocznie „czarnymi krakusami”, co wynikało za-
pewne z faktu noszonych przez nich rogatywek obszytych czarnym
barankiem. Poza tym umundurowanie ich róŜniło się od tego, jakie
stosowano w 1 pułku krakusów jedynie amarantowymi spodniami
z białymi lampasami49.

Z kolei w grudniu 1830 r. w Warszawie sformowany został, a na-
stępnie włączony w skład korpusu gen. Józefa Dwernickiego,
dwuszwadronowy dywizjon krakusów im. Tadeusza Kościuszki do-
wodzony przez ppłk. Antoniego Szymańskiego. Jego jeźdźcy umun-
durowani byli w granatowe wołoszki z kartuszami na piersiach oraz
z amarantowymi kołnierzami i wyłogami, a takŜe z granatowymi
spodniami z amarantowymi lampasami. W celu nawiązania do tra-
dycji szeregowi tegoŜ dywizjonu nosili rogatywki wzorowane na tych,
jakie stosowali ich poprzednicy w czasach Księstwa Warszawskie-
go50.

W styczniu 1831 r. w Piotrkowie Trybunalskim powołano do Ŝycia
samodzielny szwadron krakusów imienia ks. Józefa Poniatowskiego
dowodzony przez płk. Wiśniewskiego, a następnie przez mjr. Piotra
Madalińskiego. 26 lipca 1831 r. szwadron przyłączony został
do 2 pułku jazdy sandomierskiej. Jego umundurowanie zbliŜone było
do tego, jakiego uŜywano w dywizjonie im. Tadeusza Kościuszki,
z niewielkimi jedynie róŜnicami w postaci amarantowych spodni
z białymi lampasami51.

Ostatnim zorganizowanym podczas powstania listopadowego
pododdziałem tej formacji był dowodzony przez mjr. Michała Kuź-
mińskiego szwadron krakusów twierdzy Zamość. Został on zorgani-
zowany w lutym 1831 r. przez komendanta tejŜe twierdzy – gen. Ja-
na Krysińskiego52.

Udział krakusów w działaniach zbrojnych powstania listopado-
wego kolejny raz wykazał wysoką wartość tej formacji. Formacji,
która sprawdziła się podczas wielu bitew i potyczek53, w tym jednej
                                                

48 Następcą ppłk. A. Paszyca został 28 lipca 1831 r. ppłk Bazyli Lewiński; Ibi-

dem, s. 284.
49 Ibidem, s. 284.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Pośród miejscowości, w okolicach których krakusi toczyli walki w powstaniu

listopadowym, Józef Olszyna-Wilczyński wymienił: Nową Wieś (19 lutego 1831),
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jakŜe znanej, stoczonej 14 lutego 1831 r. pod Stoczkiem. Dywizjon
krakusów im. Tadeusza Kościuszki, wchodzący w skład korpusu gen.
Józefa Dwernickiego, w wyniku brawurowej szarŜy zdobył rosyjską
baterię, a wydarzenie to stało się motywem powstania pieśni Win-
centego Pola Grzmią pod Stoczkiem armaty…54. Kolejny raz w dzie-
jach wojskowości polskiej charakter i waleczność krakusów zadecy-
dowały o nominowaniu jeźdźców tej formacji do honorowej eskorty
Kwatery Głównej Naczelnego Wodza.

Choć powstanie listopadowe zakończyło się ostatecznie militarną
klęską, a tym samym likwidacją polskich jednostek, w tym oddziałów
i pododdziałów krakusów, to przywiązanie do tej formacji było
w społeczeństwie nadal bardzo silne. Pamięć i wysoka ocena zdolno-
ści bojowych wpłynęły na decyzję o utworzeniu szwadronów kraku-
sów z chwilą wybuchu w 1846 r. powstania w Krakowie. Jako pierw-
szy powołany został przy płk. Jakubie Suchorzewskim szwadron
krakowski. Następne tzw. „szwadrony miechowskie” zorganizowali:
Franciszek Starzewski, Zygmunt Jordan oraz Ludwik Mazaraki.
Samodzielny szwadron krakusów utworzony został równieŜ przez
Erazma SkarŜyńskiego55. Jak pisał, na kartach pamiętnika Fryderyk
Hechel […] Rząd nakazał, aby wszyscy obywatele od 18 do 40 lat

uzbroili się i do boju z nieprzyjacielem gotowali się, starsi zaś aby

straŜą bezpieczeństwa zajmowali się. Dzisiaj takŜe zaczęto zabierać

konie pod kawalerię, rzadko który mógł konie swoje ocalić. […] Po

południu [23 lutego 1846 r. – przyp. Ł.P.] Mazaraki, obywatel z kró-

lestwa, przyprowadził z sobą kilkadziesiąt konnych oficjalistów

i chłopów, w piki i pałasze uzbrojonych i onych dla postrachu Au-

striaków nad Wisłą do Zwierzyńca, w kierunku Tyńca poprowadził

[…]56. Poborowych dzielono na dwie grupy […] tych, którzy konia so-

                                                                                                                      
Markuszew (3 marca 1831), Kurów (3 marca 1831), Poryck (11 kwietnia 1831),
Wronów (17 kwietnia 1831), Boreml (19 kwietnia 1831), RóŜę (20 kwietnia 1831),
Kock (7 maja1831), Lubartów (10 maja 1831), Łęczną i Stary Zamość (12 maja
1831), Długosiodło (16 maja 1831), Miastków (18 maja 1831), Ostrołękę (26 maja
1831), Płońsk (4 lipca 1831), Drobin (11 lipca 1831), Mińsk Mazowiecki (14 lipca
1831), Strachów (17 lipca 1831), RaciąŜ (23 lipca 1831), Paprotnię (15 sierpnia
1831), Warszawę (6 i 7 września 1831), Rypin (3 października1831), Ibidem.

54 Ibidem.
55 C. LeŜeński, L. Kukawski, op. cit., s. 59; J. Olszyna-Wilczyński, op. cit., s. 285.
56 Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846. Wybór źródeł, Wrocław 1951,

s. 444-445.
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bie i potrzebną broń sprawić mogli, do kawalerii, innych zaś do pie-

choty przeznaczono […]57.
Kolejnym zrywem narodowym, w którym na szeroką skalę orga-

nizowano oddziały i pododdziały krakusów, było powstanie stycznio-
we. Najczęściej spotykanym w owym czasie typem jazdy była jazda
zwiadowczo-osłonowa, stanowiąca element składowy partii powstań-
czej i pełniąca z załoŜenia zadania rozpoznawcze. W myśl regulami-
nów powstańczych: […] Oddziały nie powinny by być silniejsze, jak

400 do 600 ludzi piechoty i 150 do 250 jazdy [szwadron – przyp. Ł.P].
Bez jazdy oddział powstańców ani dostatecznie pilnować stanowiska

swego, ani zasięgać dość wcześnie potrzebnych wiadomości o zbliŜają-

cym się nieprzyjacielu, a z trudnością wzajemnie pomagać sobie

i komunikować się z innymi oddziałami potrafi […]58.
Przy kaŜdej niemal partii powstańczej doszukać się moŜna było

pododdziału czy oddziału tego typu jazdy59. W przypadku stosowane-
go umundurowania, bardzo często starano się nawiązywać do wzo-
rów noszonych przez krakusów w okresie powstania listopadowego.
Jak wspominał Jan Mazaraki słuŜący między innymi u Józefa Gre-
kowicza czy Konrada Bończy-Błaszczyńskiego […] z domu zaś przy-

słano mi garnitur jaki sobie w Krakowie dawniej obstalowałem. Był

to mundur oficera 2 pułku Krakusów z 1831 r., tj. czapka krakuska

czerwona z czarnym barankiem, mundur z białego sukna do kolan

(sukmana) z czerwonym kołnierzem i wyłogami u rękawów, na pier-

siach po obu stronach kartuszki z czerwonego sukna, spodnie z bia-

łymi lampasami, wreszcie lakierowane buty z cholewami do kolan,

przy nich mosięŜne ostrogi […]60.
Pośród krakusów biorących udział w powstaniu styczniowym

moŜna doszukać się wiele róŜnego rodzaju rozwiązań mundurowych.
W 2 pułku kawalerii Mariana Langiewicza, będącym w opinii gen.
J. Olszyny-Wilczyńskiego pułkiem krakusów, noszono czerwone kra-
kuski, białe sukmany krakowskie z czerwonymi wyłogami oraz biało
czerwone proporczyki przy lancach. W oddziale Jana śalplachty-
Zapałowicza na umundurowanie składały się czerwone rogatywki
                                                

57 Ibidem, s. 447.
58 Powstanie pod względem wojennym, Warszawa 1863, s. 5.
59 Zob. szerzej: F.I. von Erlach, Partyzantka w Polsce w roku 1863, Warszawa

1960; Powstanie styczniowe 1863 – materiały z sesji naukowej Katedry Historii Sztu-

ki Wojennej AON, Warszawa 1993; Powstanie styczniowe 1863–1864. Aspekty mili-

tarne i polityczne, red. J. Wojtasik, Warszawa 1995.
60 Powstanie niespełnionych nadziei 1863, „Arsenał Polski”, Kraków 1984, s. 8.



Łukasz Politański
_______________________________________________________________

62

z białym barankiem i białym piórkiem oraz popielate ułanki. Przed-
stawiciele tej formacji walczący przy gen. Dionizym Czachowskim
ubierali krakuski koloru amarantowego. Składająca się z krakusów
eskorta gen. Józefa Hauke-Bosaka nosiła mundury ułańskie, białe
konfederatki z białym barankiem i białe akselbanty. Pododdział kra-
kusów mjr. Antoniego Wielobyckiego wchodzący w skład oddziału
płk. Zygmunta Chmielińskiego ubrany był w białe sukmany do ko-
lan, szamerowane pąsowymi i niebieskimi sznurami z ładunkami
wszytymi po czerkiesku na piersiach, buty długie palone z ostrogami
oraz długie szare burki. ZaleŜnie od sekcji noszono konfederatki
białe lub innego koloru. Dość zróŜnicowane było ich uzbrojenie. Naj-
częściej składały się na nie: szable, pałasze kawaleryjskie, pistolety
lub rewolwery w olstrach czy lekkie sztucery belgijskie noszone na
plecach61.

Powstanie styczniowe tak bardzo zakorzeniło w świadomości Po-
laków przywiązanie do formacji krakusów, Ŝe nawet po jego upadku
nie zaprzestano odnosić się do tej tradycji. Na terenie zaboru au-
striackiego tworzono tzw. „banderie krakusów”: niewielkie, niekiedy
kilkuosobowe i nieuzbrojone grupy jeźdźców, stanowiące swoisty
element „zdobniczy” odbywających się na terenie Krakowa jak
i w jego pobliŜu uroczystości62.

Tradycja ta, tak bardzo utoŜsamiła się z okolicami Krakowa, Ŝe
dostrzegła ją nawet zaborcza Austria, pozwalając na zorganizowanie
w 1866 r., na czas wojny z Prusami, ochotniczego pułku krakusów63.
Za organizację oddziału odpowiadał hr. Kazimierz Starzeński. Liczą-
cy 60 lat, były pułkownik armii austriackiej, właściciel majątku Góra
Ropczycka wystosował 20 maja 1866 r. odezwę do mieszkańców Gali-
cji zachodniej z wezwaniem do utworzenia ochotniczego legionu,
mającego […] złoŜyć na teraz i na potem dowód samoistnego swojego

bytu w monarchii […]64. W skład legionu wchodzić miał równieŜ 1000
osobowy pułk lekkiej konnicy o oficjalnej nazwie „K.K. freiwilliges
Krakusen-Regiment”. Niestety zarówno względy polityczne, jak
                                                

61 J. Olszyna-Wilczyński, op. cit., s. 285.
62 Ibidem.
63 C. LeŜeński, L. Kukawski, op. cit., s. 59.
64 J. Jędrzejowicz, Jeszcze o krakusach Starzeńskiego, „Barwa i Broń” 1934, nr 4,

s. 48; J. Wojtasik, Wojskowość polska w latach 1864-1914, [w:] Zarys dziejów woj-

skowości polskiej (1864-1939), red. P. Stawecki, Warszawa 1990, s. 34; J. Wojtasik,
Idea walki zbrojnej o niepodległość i próby jej realizacji w latach 1864-1905,
[w:] Polskie tradycje wojskowe, T. III, red. W. Dyskant, Warszawa 1995, s. 257.
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i finansowe doprowadziły do tego, Ŝe projekt Starzeńskiego nie został
w pełni zrealizowany. Negatywnie ustosunkowały się do samego po-
mysłu miejscowe koła liberalne. Z potrzebnych do sformowania puł-
ku 500 tys. guldenów udało się pozyskać zaledwie 30 tys. i 100 koni.
W związku z powyŜszym doszło do korekty przyjętych na wstępie
załoŜeń. Niestety sam wygląd owej korekty w literaturze przedmiotu
przedstawiony został niejednolicie. Współczesne piśmiennictwo po-
daje najczęściej, Ŝe do wybuchu wojny prusko-austriackiej i austriac-
ko-włoskiej udało się sformować jedynie jeden szwadron krakusów
w sile 180 ludzi, pod powództwem hr. Komorowskiego z oficerami
Drohojowskim, Amorkiem i Wisłockim65. Nieco inne informacje zna-
leźć moŜna było w literaturze sprzed 1939 r. Zdaniem Juliusza Ko-
zolubskiego czy Jana Jędrzejowicza, juŜ po rozpoczęciu wymienio-
nych powyŜej konfliktów zbrojnych udało się sformować dwuszwa-
dronowy dywizjon krakusów pod dowództwem mjr. Jana Pasch.
1 szwadron, rtm. Stojowskiego uzyskał gotowość bojową 1 lipca
1866 r., a następnie włączony został w skład 1 pułku ułanów, z któ-
rym działał przeciw prusko-węgierskiemu legionowi gen. Klapki,
próbującemu wtargnąć przez Śląsk na Węgry. Następnie sformowa-
ny został 2 szwadron rtm. Okońskiego z zadaniem pełnienia słuŜby
w garnizonie krakowskim. W sierpniu 1866 r., czyli juŜ po zakończe-
niu działań zbrojnych, dywizjon został rozwiązany, natomiast część
jego oficerów, podoficerów i szeregowych włączona do stacjonującego
w Krakowie 1 pułku ułanów austriackich66. Pułku, który wchłonął
częściowo takŜe tradycje krakusów, ustanawiając ich mazurka
swoim oficjalnym marszem67.

Umundurowanie krakusów było analogiczne do umundurowania
galicyjskiego pułku ułanów, powstałego w 1860 r. i wcielonego dwa
lata później do armii austriackiej pod numerem 13. Był to ubiór wzo-
rowany na strojach ludowych z okolic Rzeszowa i co ciekawe,
w 1865 r. został przypisany dla wszystkich austriackich pułków uła-
nów. Składały się na nie: biała czapka krakuska z piórem, jasno gra-
natowe czamarki i szarawary wpuszczone w silnie karbowane buty
                                                

65 J. Wojtasik, Wojskowość polska w latach …, s. 34; idem, Idea walki zbrojnej...,
s. 257.

66 J. Kozolubski, Dywizjon krakusów w słuŜbie austriackiej, „Barwa i Broń”
1934, nr 2, s. 23; J. Jędrzejowicz, op. cit., s. 48; J. Olszyna-Wilczyński, op. cit.,
s. 286.

67 Następnie był to marsz 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego; C. LeŜeń-
ski, L. Kukawski, op. cit., s. 60.
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polskie oraz ciemno brunatne płaszcze. Na uzbrojenie krakusów
składały się: lanca bez proporczyka, pałasze austriackie kawaleryj-
skie „lekkie” oraz po jednym pistolecie w futerale drewnianym
umieszczonym z prawej strony siodła z tyłu. W kaŜdym szwadronie
kilkunastu krakusów zamiast lanc i pistoletów uzbrojonych była
w karabinki68.

Rok 1866 zamyka na kilkadziesiąt lat jakŜe chlubną kartę histo-
rii wojskowości polskiej, związaną z funkcjonowaniem oddziałów
krakusów. Okres I wojny światowej wskazał jednoznacznie na utratę
wypracowanej przez lata pozycji krakusów na rzecz oddziałów i pod-
oddziałów ułanów. Nie zyskali sobie oni zwolenników wśród organi-
zatorów jednostek polskich walczących u boku potęg europejskich
i biorących udział w „wielkiej wojnie”. Jakie mogły być tego powody?
Nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie. Najprawdopodobniej kraku-
si kojarzeni byli z formacją rezerwową, więc i czasową. Władzom
zaleŜało natomiast na ukazaniu ciągłości i trwałości nowopowstałych
jednostek, a celom tym odpowiadali najlepiej ułani.

Odzyskanie niepodległości przez państwo polskie w odniesieniu
do krakusów nie przyniosło większych zmian. Niewielu było w mło-
dym Wojsku Polskim zwolenników tej formacji. Za drobny epizod
uznać naleŜy jedynie powołanie w 1920 r., w Krakowie ochotniczego
dywizjonu krakusów, włączonego następnie w skład 208 ochotnicze-
go pułku ułanów69.

Ostatecznie zwycięŜyła idea utworzenia dziesięciu pułków strzel-
ców konnych, znajdujących się do 1924 r. całkowicie poza ramami
wielkich jednostek jazdy. Poszczególne pułki strzelców konnych po-
dzielone zostały pomiędzy dziesięć istniejących Okręgów Korpusów
podlegając bezpośrednio ich dowódcom. Miały one na wypadek wojny
stanowić, po wcześniejszym podziale, kawalerię dywizyjną przydzie-
laną do poszczególnych dywizji piechoty70. Po włączeniu strzelców

                                                
68 J. Wojtasik, Wojskowość polska w latach…, s. 34, idem, Idea walki zbrojnej...,

s. 257. Na temat umundurowania i uzbrojenia zob. szerzej: J. Kozolubski, op. cit.,
s. 23; J. Jędrzejowicz, op. cit., s. 48.

69 J. Olszyna-Wilczyński, op. cit., s. 286.
70 Pułk strzelców konnych składał się z trzech szwadronów liniowych oraz z jed-

nego szwadronu ckm, co odpowiadało zasadniczo trzem dywizjom piechoty zorgani-
zowanym w większości Okręgów Korpusów. Na wypadek wojny mieli oni zasilić
stacjonujące we własnym Okręgu dywizje piechoty poprzez przydzielenie doń jedne-
go szwadronu liniowego wspartego plutonem ckm; J. Wielhorski, Wielkie jednostki

kawalerii polskiej w okresie międzywojennym. Ich skład, numeracja i nazewnictwo
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konnych w ramy kawalerii samodzielnej zadanie kawalerii dywizyj-
nej miały spełniać szwadrony zapasowe poszczególnych pułków ka-
walerii, co w opinii znacznej części dowódców wielkich jednostek ka-
walerii nie było trafnym rozwiązaniem71.

O krakusach natomiast jakby zapomniano. Władze wojskowe
przyjęły za wystarczające posiadanie 40 nowoczesnych, jak na owe
czasy, pułków kawalerii, rezygnując całkowicie z tworzenia oddzia-
łów ochotniczych. Stosunek do omawianego problemu zmienił się
z chwilą, kiedy zaobserwowano wzmoŜone zainteresowanie, a nawet
popieranie tworzenia oddziałów paramilitarnych i ochotniczych
w innych państwach europejskich. Sytuacja uległa zmianie w drugiej
połowie lat dwudziestych, kiedy to w dwóch niewspółdziałających ze
sobą ośrodkach rozpoczęto organizować Przysposobienie Wojskowe
Konne (dalej PW Konne)72.

W 1927 r. na terenie powiatu ostrowieckiego, rtm. rez. 17 Pułku
Ułanów Wielkopolskich, Jarosław Garliński przystąpił do organizo-
wania nowej formacji konnej. Z pomocą przyjaciół, oficerów rezerwy
kawalerii i Związku Ziemian, w ciągu roku stworzył on oparty na
zaciągu ochotniczym dywizjon kawalerii, składający się z kawalerzy-
stów posiadających własne konie spełniające wymogi wojskowe.
27 maja 1928 r., podczas wręczenia sztandaru 60 pułkowi piechoty
w Ostrowie Wielkopolskim, dywizjon przedstawiony został prezyden-
towi Ignacemu Mościckiemu oraz przedstawicielom Ministerstwa
Spraw Wojskowych, z rąk których rtm. rez. J. Garliński otrzymał
Złoty KrzyŜ Zasługi. Inicjatywa, która trafiła zapewne na podatny
grunt, wsparta została przez naczelne władze wojskowe pomocą in-
struktorską w osobach oficera i dwóch podoficerów z 7 pułku strzel-
ców konnych. Po roku dywizjon wzrósł do siły pułku kawalerii

                                                                                                                      
1923-1939, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1968, nr 51, s. 170; Rodowody

pułków jazdy polskiej 1914-1947, red. K. Krzeczunowicz, Londyn 1983, s. 312. Nale-
Ŝy nadmienić, Ŝe w podobny sposób podchodzono do kawalerii w Armii Polskiej we
Francji, gdzie dywizjony (grupy szwadronów) przydzielane były poszczególnym dy-
wizjom strzelców pieszych, tworząc kawalerię dywizyjną oraz plutony zwiadowców
konnych w pułkach strzelców pieszych; H. Wielecki, R. Sieradzki, Wojsko Polskie

1921-1939. Organizacja i odznaki kawalerii, Warszawa 1992, s. 10.
71 J. S. Tym, Przysposobienie Wojskowe Konne (1928-1939), Warszawa 2003,

s. 46; J. S. Wojciechowski, Przysposobienie Wojskowe Konne „Krakusi” – Kawaleria

Dywizyjna, „Przegląd Historyczno Wojskowy” 2006, nr 1, s. 5.
72 Szerzej zob.: Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, T. 45: Przysposo-

bienie Wojskowe Konne, Warszawa 2013.
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i zgodnie z rozkazem Nr 1 prezesa Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Rezerwistów i Byłych Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, mjr.
Mariana Zyndram-Kościałkowskiego otrzymał nazwę: Pierwszy Pułk
Jazdy Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Wojskowych Rzeczypo-
spolitej Polskiej73.

RównieŜ w roku 1927 oficer rezerwy 12 Pułku Ułanów Podolskich
rtm. Stanisław Młodzianowski74 zorganizował w powiecie łęczyckim,
w oparciu o chłopców posiadających przeszkolenie w zakresie Przy-
sposobienia Wojskowego, Szwadron Przysposobienia Wojskowego
Konnego Ziemi Łęczyckiej. Dwa lata później podobny szwadron
utworzony został w powiecie rawskim przez por. rez. kaw. Mikołaja
Glinkę75. Jak pisał po latach rtm. S. Młodzianowski: […] DąŜyłem do

zorganizowania oddziału konnego w oparciu o zamoŜnych gospoda-

rzy wiejskich – oddziału, w którym kaŜdy jeździec posiadać będzie

własnego konia. Nie mniej zdawałem sobie sprawę z trudności, jakie

będę miał do przezwycięŜenia z powodu znanej nieufności wsi pol-

skiej. Postanowiłem więc sformować oddział „pokazowo-werbunkowy”

złoŜony z uczni szkół średnich w Łęczycy, wśród których była spora

ilość synów gospodarskich. Przede wszystkim zapewniłem sobie po-

moc we własnym Związku Ziemian. Szereg ziemian zamieszkałych

w promieniu – 15 km od Łęczycy zobowiązał się doprowadzić konie

/kategorii moŜliwie zbliŜonej do koni wierzchowych/ na ćwiczenia

oddziału. Konie miały być doprowadzane w niedziele i święta w go-

dzinach rannych do koszar 4-go dyonu taborów w Łęczycy76. Cztero-

godzinne szkolenie oddziału /z tego 2 godziny szkolenia konnego/

miało być przeprowadzane w godzinach popołudniowych. Zaobroko-

wanie i strawa ludzi doprowadzających konie – obciąŜały ich właści-

cieli.

Poza tym Zw. Ziemian przyszedł wyasygnować pieniądze

/przeprowadzona została uchwała opodatkowania się od morgi/ na

zakup rzędów w., szabel, lanc, mundurów /drelichowych/, pasów

głównych i Ŝabek. Rogatywki /z orzełkami p.w. i granatowymi oto-

                                                
73 J. S. Wojciechowski, Organizacja Przysposobienia Wojskowego Konnego „Kra-

kusów”. I faza, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 1996, nr 10, s. 47; J. S. Tym,
op. cit., s. 9-11.

74 Zob. szerzej: S. Młodzianowski, Historia Krakusów. Część I. 1928 – 1 września

1939, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1959, nr 16, s. 428-437.
75 C. LeŜeński, L. Kukawski, op. cit., s. 60.
76 Zgodę na ich wykorzystanie udzielił rtm. S. Młodzianowskiemu dowódca

26 DP gen. bryg. Mieczysław Mackiewicz; J. S. Tym, op. cit., s. 12.
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kami/ miały być przydzielone przez komendanta powiatowego

w.f. i p.w. […]77.
29 czerwca 1929 r. szwadrony łęczycki i rawski, połączone w Dy-

wizjon PW Konnego pod dowództwem rtm. S. Młodzianowskiego
wzięły udział w defiladzie zorganizowanej w Spale, przed prezyden-
tem I. Mościckim z okazji święta Wychowania Fizycznego i Przyspo-
sobienia Wojskowego78. Dywizjon wystąpił w umundurowaniu wzo-
rowanym na kawaleryjskim, w rogatywkach z granatowym otokiem
oraz granatowymi proporczykami z czerwoną Ŝyłką przez środek79.
Zapewne w następstwie tego wydarzenia rtm. S. Młodzianowski
mianowany został przez Dowódcę Okręgu Korpusu IV, gen. bryg.
Stanisława Nałęcz-Małachowskiego Inspektorem Przysposobienia
Wojskowego Konnego DOK IV. Funkcję tę pełnił społecznie podle-
gając bezpośrednio kierownikowi Okręgowego Urzędu Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego80.

26 sierpnia 1929 r. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego (dalej Państwowy Urząd WF i PW)
wydał Instrukcję Nr 7 Organizacja Przysposobienia Wojskowego

Konnego, w której określił organizację i obszar działania PW Konne-
go, wydzielając pięć Komend Rejonów PW Konnego: południowo-
poznańską, kujawską, łęczycką, rawską i wołkowyską. Kolejnym
krokiem na drodze do unormowania kwestii funkcjonowania tej no-
wej formacji był projekt instrukcji o organizacji PW Konnego, opra-
cowany w 1931 r. przez rtm. S. Młodzianowskiego i rozesłany za po-
średnictwem Dowódców Okręgów Korpusów do dowódców brygad
i pułków kawalerii oraz Inspektorów Grup Szwadronów Korpusu
Ochrony Pogranicza. Warto równieŜ zaakcentować, Ŝe w projekcie

                                                
77 S. Młodzianowski, op. cit., s. 428.
78J. S. Wojciechowski, Organizacja Przysposobienia Wojskowego Konnego...,

s. 48; S. Młodzianowski, op. cit., s. 428.
79 Jak podawał Stanisław Młodzianowski: […] Zaprojektowane przeze mnie i za-

twierdzone przez d-cę 26 d.p. proporczyki na lance i na kołnierze bluz mundurowych

były barwy ciemno granatowej z czerwonym podłuŜnym paskiem w środku; wymiary

regulaminowe jak w pułkach kaw. Proporzec o tym samym układzie barw, co propor-

czyk na lancy, lecz większy od niego, miał po jednej stronie wyhaftowany herb Ziemi

Łęczyckiej t.j. na tarczy przedzielonej pionowo – na lewo, na polu białym, pół gryfa

czerwonego – na prawo, na polu czerwonym, pół orła białego […]; S. Młodzianowski,
op. cit., s. 430.

80 J. S. Tym, op. cit., s. 13.
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instrukcji autor zaproponował dla PW Konnego nową nazwę – kra-
kusi81.

Wszystkie próby utworzenia ochotniczych oddziałów kawalerii na
tyle zainteresowały władze wojskowe, Ŝe juŜ w 1932 r. przy Depar-
tamencie Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych powołany zo-
stał Referat Krakusów82. Jego pierwszym dowódcą został, awanso-
wany na majora, S. Młodzianowski83. Inspektorem Krakusów mia-
nowano natomiast gen. bryg. Sergiusza Zahorskiego, a od 1938 r.
płk. dypl. Zbigniewa Brochwicz-Lewińskiego.

1 października 1932 r. obowiązująca dotychczas Instrukcja
nr 7 zastąpiona została przez Instrukcję nr 9 Organizacja Przyspo-

sobienia Wojskowego Konnego. W myśl nowej instrukcji oddziały PW
Konnego miały zostać zorganizowane na terenie istniejących
10 Okręgów Korpusów oraz w pasie granicznym objętym przez Kor-
pus Ochrony Pogranicza. Kierownictwo nad PW Konnym sprawo-
wało Ministerstwo Spraw Wojskowych poprzez Państwowy Urząd
WF i PW oraz Departament Kawalerii. W poszczególnych DOK kra-
kusi podlegali dowódcom tychŜe okręgów poprzez kierowników okrę-
gowych urzędów WF i PW oraz dowódcy KOP poprzez inspektora
WF i PW. Nadzór fachowy nad PW Konnym sprawowali dowódcy
wielkich jednostek kawalerii, poza DOK IV (na terenie którego nie
stacjonował Ŝaden pułk kawalerii), gdzie obowiązek ten przejęli do-
wódcy dywizji piechoty. Krakusi zorganizowani byli w rejony pracy
PW Konnego84, na czele z oficerem słuŜby stałej jako komendantem
rejonu85. Zasadniczo oddziały te dzieliły się – zgodnie z organizacją
wojskową – na szwadrony, plutony i sekcje. WyŜsze związki organi-

                                                
81 J. S. Wojciechowski, Organizacja Przysposobienia Wojskowego Konnego...,

s. 48-49.
82 Rodowody pułków jazdy…, s. 312. W literaturze przedmiotu spotkać moŜna

równieŜ informację o powołaniu Departamentu Krakusów; C. LeŜeński, L. Kukaw-
ski, op. cit., s. 60.

83 W celu poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania tego typu formacji
w 1935 r. wysłano go na staŜ do 3 Pułku „Calarassi” w Rumunii. Był to oddział,
w którym słuŜyli szeregowi, rekrutujący się z ochotników z własnymi końmi;
J. S. Wojciechowski, Przysposobienie Wojskowe Konne „Krakusi”…, s. 7.

84 W myśl Instrukcji nr 9 rejony PW Konnego miały zostać zorganizowane przy
12 pułkach kawalerii, 3 pułkach artylerii lekkiej, 9 dywizjonach taborów oraz
9 szwadronach kawalerii KOP. Na początku 1934 r. rozpoczęto formowanie kolej-
nych rejonów pracy PW Konnego przy 7 pułkach kawalerii i 5 szwadronach KOP.
J. S. Tym, op. cit., s. 36-37.

85 Ibidem, s. 32.
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zowane były jedynie doraźnie na czas ćwiczeń lub koncentracji. KaŜ-
dy szwadron liczył od dwóch do czterech plutonów, składających się
z czterech sekcji po sześć koni86. Całkowity program szkolenia obli-
czony był na dwa lata. Zwierzęta dostarczane były krakusom na czas
ćwiczeń od prywatnych właścicieli, za co ci otrzymywali, poza pełną
normą furaŜu i opieką weterynaryjną, specjalny przydział owsa na
przednówku. Dodatkowo osoby wspomagające w ten sposób wojsko,
w myśl okólnika Nr 11 z dnia 11 lutego 1933 r., zwolnieni zostali od
obowiązku dostarczania podwód gminnych87.

Rosnące ciągle szeregi krakusów doprowadziły ostatecznie do
wydania przez dyrektora Państwowego Urzędu WF i PW w dni
18 maja 1934 r. rozkazu zabraniającego dalszego przyjmowania no-
wych członków, których liczba wynosiła 5833 rezerwistów i przedpo-
borowych oraz 4450 koni88. W 1936 r., dzięki wynikom, jakimi mogli
poszczycić się krakusi (pozbawieni nierzadko pełnowartościowego
sprzętu), a takŜe dzięki staraniom poczynionym przez rtm. S. Mło-
dzianowskiego, władze wojskowe postanowiły wykorzystać PW Kon-
ne jako uzupełnienie dla formowanych w przypadku mobilizacji
szwadronów kawalerii dywizyjnej oraz plutonów konnych zwiadow-
ców poszczególnych pułków piechoty89. Zgodnie z rozkazem Ministra
Spraw Wojskowych z 13 listopada 1936 r. wprowadzono nowy po-
dział terytorialny PW Konnego na terenie wszystkich DOK oraz
„przywiązano” krakusów, jako przyszłą kawalerię dywizyjną do po-
szczególnych dywizji piechoty. W tym samym dniu90 wprowadzono
do uŜytku ostatnią juŜ instrukcję regulującą kwestie funkcjonowania
PW Konnego – Instrukcję organizacji Przysposobienia Wojskowego

Konnego (Krakusów)91. Pośród podstawowych celów PW Konnego
w instrukcji wymienione zostały:

                                                
86 W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918-1939, Łódź 2001,

s. 265.
87 J. S. Wojciechowski, Organizacja Przysposobienia Wojskowego Konnego...,

s. 54.
88 J. S. Tym, op. cit., s. 41. Jerzy Wojciechowski podaje, Ŝe wiosną 1934 r. w sze-

regach tej organizacji było 2468 przedpoborowych, 2477 rezerwistów i 4881 koni;
J. S. Wojciechowski, Przysposobienie Wojskowe Konne „Krakusi”…, s. 6.

89 J. S. Tym, op. cit., s. 42; J. S. Wojciechowski, Przysposobienie Wojskowe Konne

„Krakusi”…, s. 8.
90 J. Wojciechowski podaje datę 3 listopada 1936 r.; J. S. Wojciechowski, Przy-

sposobienie Wojskowe Konne „Krakusi”…, s. 8.
91 J. S. Tym, op. cit., s. 49-51.



Łukasz Politański
_______________________________________________________________

70

[…] a) zaprawa marszowa i przysposobienie do pracy pod siodłem

koni, przewidzianych na uzupełnienie oddziałów kawalerii i piechoty

do stanu wojennego, a tym samym przyczynienie się do usprawnienia

pogotowia wymienionych jednostek do działań wojennych,

b) podniesienie zaprawy jeździeckiej i wyszkolenia bojowego re-

zerwistów broni jezdnych (zwiadowców konnych pp),

c) krzewienie wśród przedpoborowych zamiłowania do konia,

umiejętności posługiwania się i obchodzenia z nim,

d) przyczynienie się do podniesienia wśród ludności rolniczej

znajomości zasad pielęgnacji i hodowli konia typu wierzchowego

przez krzewienie ambicji jeździeckich i hodowlanych […].
Do krakusów naleŜeć mogli rezerwiści broni jezdnych, przedpobo-

rowi i zaliczani do nadkontyngentu92.
W myśl nowych wytycznych stanowisko komendanta rejonu

PW Konnego zajmować  miał oficer sztabowy w stopniu majora,
przewidziany równieŜ na dowódcę szwadronu kawalerii dywizyjnej.
SłuŜbowo był on podległy dowódcy dywizji zaś w sprawach PW Kon-
nego kierownikowi Okręgowego Urzędu WF i PW. Organem wicemi-
nistra sprawującym bezpośrednią kontrolę nad kwestiami organiza-
cji i wyszkolenia oddziałów krakusów był generał do zleceń do spraw
PW Konnego. Od 13 kwietnia 1937 r. funkcję tę sprawował
gen. bryg. Sergiusz Zahorski93.

Kawalerzyści naleŜący do tej formacji uzbrojeni byli w karabinki
francuskie, szable i lance przechowywane na co dzień na posterun-
kach Policji Państwowej, w jednostkach WP lub Obrony Narodowej.
Na ich umundurowanie polowe składały się sukienne bądź drelicho-
we bluzy wojskowe wzorów kawaleryjskich z naszytymi na kołnier-
zach proporczykami kroju kawaleryjskiego, barwy szkarłatnej z gra-
natowym trójkątem. Takie same proporczyki pojawiły się na lancach
krakusów. Umundurowanie uzupełnione było rogatywką z czerwo-
nym, a nie jak do tej pory granatowym, otokiem oraz orłem wzoru
przyjętego dla Przysposobienia Wojskowego94. Pewnym nawiązaniem
do tradycji Księstwa Warszawskiego było pojawienie się na mundu-
rach garnizonowych krakusów naszytych na wysokości piersi imita-
cji ładownic na ładunki pistoletowe nazywanych kartuszami lub po-
chewkami. Poza tym mundur garnizonowy odznaczał się naramien-

                                                
92 J. S. Wojciechowski, Przysposobienie Wojskowe Konne „Krakusi”…, s. 8.
93 J. S. Tym, op. cit., s. 51.
94 Rodowody pułków jazdy…, s. 312; C. LeŜeński, L. Kukawski, op. cit., s. 60.
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nikami barwy szkarłatnej z granatową wypustką oraz szkarłatnymi
lampasami na spodniach95.

Organizowane w ten sposób oddziały uzupełniające kawalerii
osiągały bardzo wysokie noty wśród polskich władz wojskowych, co
szczególnie uwidoczniło się podczas zorganizowanego w 1936 r.
„Zjazdu Gwieździstego” tej formacji96. Nieustannie zwiększały się
równieŜ szeregi PW Konnego, które na przełomie roku 1937 i 1938
osiągnęły stan 8056 krakusów i 8113 koni. Niestety szybki przyrost
liczby członków tej organizacji niósł ze sobą szereg problemów natu-
ry finansowej i logistycznej. Zjawiskiem niemalŜe powszechnym były
braki umundurowania i wyposaŜania, zwłaszcza rzędów wierzcho-
wych97.

Ostateczny jednak egzamin zdali krakusi podczas kampanii pol-
skiej 1939 r., kiedy to, po uzupełnieniu stanów i przeformowaniu na
szwadrony kawalerii dywizyjnej, przydzielone zostały większości
dywizjom piechoty98. Zgodnie z planem mobilizacyjnym „W” PW
Konne wystawić miało łącznie 27 takich szwadronów. PrzewaŜnie
organizowane one były w oparciu o pokojowe szwadrony terytorialne
krakusów, uzupełnione do stanów mobilizacyjnych przez powołanie
odpowiedniej liczby oficerów rezerwy kawalerii, podoficerów i szere-
gowych. Niekiedy organizowano je na bazie szwadronów kawalerii
Korpusu Ochrony Pogranicza, szwadronów policji konnej czy szwa-
dronów liniowych pułków kawalerii. Według etatowych stanów li-
czebnych broni i słuŜb polskiej dywizji piechoty w skład szwadronu
kawalerii dywizyjnej wchodzić miało 199 koni wierzchowych, 73 ko-
nie taborowe, 26 wozów taborowych, 6 taczanek, 1 kuchnia polowa,
2 motocykle, 216 karabiny i karabinki, 4 ręczne karabiny maszyno-
we, 4 cięŜkie karabiny maszynowe oraz 1 konna radiostacja. Obsadę
personalną stanowiło 7 oficerów, 49 podoficerów i 196 szeregowych.
Organizacyjnie szwadron dzielił się na cztery plutony liniowe (po
jeden rkm na pluton), plutonu ckm (cztery na taczankach lub ju-
kach) i plutonu łączności z radiostacją99.
                                                

95 Szerzej zob.: J. S. Tym, op. cit., s. 86-96; J. S. Wojciechowski, Przysposobienie

Wojskowe Konne „Krakusi”…, s. 23.
96 C. LeŜeński, L. Kukawski, op. cit., s. 60.
97 J. S. Tym, op. cit., s. 57, 61.
98 J. Wielhorski, Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześnio-

wej 1939 roku, Londyn 1979, s. 98-101.
99 Centralne Archiwum Wojskowe GISZ I.303.3.379 – Tabele mobilizacyjne i po-

prawki do tabel mobilizacyjnych; R. Dembiński, J. Wielhorski, Kawaleria polska
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Historia formacji krakusów pełna jest przykładów bohaterstwa
i męstwa wykazanego na polu walki. O ile w przypadku dostatecznie
doposaŜonych i uzbrojonych jednostek regularnych wyniki takie nie
mogły zapewne dziwić, o tyle krakusi ze swoimi nieustannymi bra-
kami stanowili wzór uporu i hartu ducha. Niezwykle trafnie i wyda-
wać by się mogło, Ŝe ponadczasowo, formację tę przedstawił
w 1813 r. w liście do Klemensa Metternicha dyplomata austriacki
Antoni Baum. Jak pisał: […] Prawdę mówiąc, widząc tych ludzi nie

ubranych, ich konie do pracy stosowane, bez tresury wojskowej, moŜ-

na było mieć wątpliwości do ich słuŜby, lecz była to armia patriotów,

często trudna w dyscyplinie, ale pełna entuzjazmu, domagająca
się walki […]

100
.

Abstract

History of the Krakus in the Polish Army

The last formation of cavalry created in Poland during the inter-
war period was the Polish light cavalry also known as the Krakus.
The history of the Krakus formation however, goes much further
back to the beginning of the nineteenth century. In 1812, Napoleonic
Campaigns’ experience presented high efficiency of light cavalry
used for reconnaissance, screening and skirmishing the enemy which
influenced the decision to form similar formations alongside the
Grande Armée commanded by Napoleon. The name “Krakus” was
established in Cracow when Prince J. Poniatowski’s stayed in the
city with the army. It was most likely to highlight the national cha-
racter of the formation and to oppose the French name of the Cos-
sacks. The cavalry’s name and bravery was brought into Emperor
Napoleon’s attention who then reviewed the formation. Additionally,
an important fact is that after the end of military actions, 200 troops
from the Krakus formation took part in the funeral procession
of Prince J. Poniatowski. The 19th century and the Polish national
movements are continuous references to the tradition of this riding
formation. The events from 1830/1831, 1846 and 1863/1864 showed

                                                                                                                      
i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939 roku, cz. I, „Przegląd Kawalerii
i Broni Pancernej” 1959, nr 16, s. 422; Rodowody pułków jazdy polskiej…,
s. 312-313.

100 M. Łukasiewicz, Armia księcia…, s. 131.
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just how important the Krakus were in Poland. Even after the col-
lapse of the January Uprising the tradition was not abandoned.
In the Austrian Partition, the Krakus created “squadrons” which
were small and sometimes consisting of only a few soldiers and
unarmed groups of cavalries. These constituted a specific represen-
tative function during ceremonies taking place in Cracow. This tra-
dition grew near Cracow. Austria, which invaded Poland saw the
growing tradition and allowed to organize a volunteer Krakus Regi-
ment for the duration of the war in 1866. The year 1866 brought
an end to the glorious history of the Krakus force in the Polish mili-
tary. The First World War period clearly showed the loss of their
position over the years giving way to the Uhlan armies. Poland re-
gaining its independence did not bring relevant changes to the Kra-
kus. There were few supporters of this formation in the young Polish
Army. The idea of   forming a volunteer cavalry which would be used
for reconnaissance was again presented during the late 20’s of the
20th century. The Krakus however passed the final test during the
Polish campaign of 1939, when the formation was joined with parti-
cular infantry divisions. The history of the Krakus formation is full
of examples of heroism and fortitude being demonstrated on the bat-
tlefield. In the case of sufficiently equipped and armed regular units,
success was not surprising. The Krakus however with their constant
equipment shortage created an example of stubbornness and fortitu-
de.

Keywords: Polish Army, history of warfare
Słowa kluczowe: wojsko polskie, hitoria wojskowości
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Михаил Чапала
(Kijów, Ukraina)

Хороший строевой офицер…Хорошо знает пулемётное дело –

Майор Вильгельм Свентолдыч-Кисель

Человек прекрасно образованный, кадровый офицер 3-го
гусарского Елисаветградского полка Российской Императорской
армии с богатым боевым опытом, не сумевший, однако, построить
карьеру в армии возрождённой Польши. В 1940 г. судьба его
сложилась трагически… Речь пойдёт о майоре  Вильгельме Юлиане
Киселе.

Вероисповедания римско-католического, родился он 29 июля 1885
г.1 в родовом имении «Полесь» Свянцянского уезда Виленской
губернии в семье потомственных дворян Людвига и Марии
(ур. Халецкой) Киселей. Их род герба собственного относился
к древнейшим, корни которого теряются во временах Киевской Руси.
Традиционно его основателем считается Свентольд, воевода
варяжского происхождения, который служил Князю Киевскому
Владимиру Святославовичу.  Во время осады Белгорода печенегами
в 997 г. он сумел хитростью спасти город весьма интересным
способом. Согласно С.М. Соловьёву, когда в городе начался голод,
и жители хотели сдаться печенегам, Свентольд посоветовал женщинам
сделать кисельный раствор, который следовало налить в колодец.
Когда же печенежские переговорщики увидели, что в колодцах
жителей вместо воды кисель, они решили, что голод городу не грозит,
после чего сняли осаду. За это Свентольд и его потомки получили
родовое прозвище Кисель, ставшее впоследствии фамилией,
а от имени воеводы произошло название герба «Свентолдыч»
(«Святолдыч»). Однако самым знаменитым предком (хотя и не по
прямой линии) Вильгельма был Адам Свентолдыч-Кисель, каштелян,

                                                
1
 Все даты до 1918 г. приведены по старому стилю.
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а затем и воевода киевский, известный защитник православия в Речи
Посполитой2.

Для получения образования  и  воспитания  молодого  Вильгельма
родители направили его в Санкт-Петербург. В столице в 1896 г. он был
принят в классическую гимназию при Училище Евангелическо-
Лютеранской Церкви Св. Анны. Знаменитая «Annenschule»,
основанная в 1736 г. для обучения детей немецких поселенцев, где
преподавание велось на немецком языке, давала прекрасное
образование, позволявшее выпускникам поступать в университет.
Особенный упор делался на изучение двух древних языков: греческого
и латыни, которыми на письме овладел Вильгельм Кисель. После 8 лет
обучения летом 1906 г. он выдержал экзамен и получил аттестат
зрелости3.

После получения законченного среднего образования 21-летний
Вильгельм Кисель решил посвятить себя коммерческой деятельности.
С этой целью он поступил в Коммерческую Академию (нем.: Handel-
sakademie) в Лейпциге (пригодилось свободное владение немецким
языком). Однако там он пробыл всего лишь два семестра, после чего
оставил учёбу. Что послужило причиной этого шага, выяснить нам не
удалось. Возможно, причина крылась в материальном состоянии семьи
Киселей, которая не могла более оплачивать учёбу сына заграницей.
После возвращения в Россию В.Л. Кисель, как военнообязанный, для
отбытия воинской повинности решил поступить на службу в качестве
вольноопределяющегося. Согласно поданному на Высочайшее имя
прошению 29 сентября 1907 г. он был зачислен рядовым на правах
вольноопределяющегося 1-го разряда в 32-й драгунский Чугуевский
Ея Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полк,
квартировавший в г. Дубно Волынской губернии. Вскоре после

                                                
2
 Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА), Ф.

409, Оп. 1, Д. 35518 – п/с 1-113 (1911 г.), Л. 1об.; С.М. Соловьёв, История России с

древнейших времён, СПб 1851, kн.1, t.1, c.185-186. Каспер Несецкий указывает, что

эта история произошла в 1040 г. во время осады печенегами Киева, что, однако не

соответствует действительности, т.к. к тому моменту печенеги были уже

разгромлены. Подробнее об этом и роде Киселей см.: Herbarz Polski Kaspra Niesiec-

kiego S.J. powiększony dodatkami z poźniejszych autorów, rękopisów, dowodów

urzędowych, wyd. przez J.N. Bobrowicza, Lipsk 1840, t. V, s. 95-98.
3
 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (далее –

CAW WBH), Akta Personalne (далее – AP) sygn. 28302. Wilhelm Juljan Światoł-
dycz-Kisiel. Zeszyt Ewidencyjny z 1930 r. Подробнее об «Анненшуле» см.: N. Ram-
ming, Die St. Annen-Schule in St.-Petersburg, Berlin 1936.
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поступления в полк Кисель был направлен в полковую учебную
команду для изучения уставов, истории полка и т.п. вместе с прочими
кандидатами на унтер-офицерское звание. 28 мая 1908 г. Вильгельм
окончил её курс и на следующий день был произведён в младшие
унтер-офицеры4.

В отличие от большинства поляков, отбывавших воинскую
повинность в качестве вольноопределяющихся, и предпочитавших
после сдачи соответствующего экзамена становиться прапорщиками
запаса, младший унтер-офицер из вольноопределяющихся Вильгельм
Кисель решил избрать для себя стезю профессионального военного.
С этой целью 11 июля 1908 г. он был командирован из полка
в Елисаветградское кавалерийское училище – «Славную Южную
школу», куда прибыл и был зачислен юнкером в младший класс
30 сентября 1908 г. 5 октября того же года юнкер Кисель был приведён
к присяге на верность службы5. 9 июня следующего года он был
переименован в войсковые унтер-офицеры, а на следующий день
переведён в старший класс. По окончании училищного курса наук по
1-му разряду Высочайшим приказом от 6 августа 1910 г. юнкер Кисель
был произведён в корнеты со старшинством в чине с 6 августа 1909 г.
с назначением в 3-й гусарский Елисаветградский Ея Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк. По окончании
училища корнет Кисель 10 августа отправился в законный 28-дневный
отпуск6.

Елисаветградцы, или как их называли, «голубые гусары» (из-за
цвета доломанов), считались одним из самых заслуженных полков
в Российской Императорской коннице. В 1761 г. по ходатайству
коменданта крепости Св. Елизаветы бригадира Муравьёва было
повелено учредить из выходящих из Польши малороссиян и волохов
поселённый казачий полк, а три года спустя, в 1764 г., полк был
переформирован в пикинерный 20-ротного состава и наименован
Елисаветградским. Полк отличился во время русско-турецких войн,
а также при подавлении Польского восстания 1794 г. – именно
корнетом Елисаветградского пикинерного полка Смородским был
захвачен в плен вождь повстанцев Тадеуш Костюшко. В 1805 г.
Елисаветградские гусары приняли славное участие в битве при

                                                
4
 РГВИА, Ф. 409, Оп. 1, Д. 35518 – п/с 1-113 (1911 г.), Л. 2.; CAW WBH, AP sygn.

13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Karta Ewidencyjna z 1919 r.
5
 РГВИА, Ф. 409, Оп. 1, Д. 35518 – п/с 1-113 (1911 г.), Л. 2.

6
 Ibidem, Л. 2.
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Аустерлице, а за отличие в Отечественной войне 1812 г. 13 апреля
1813 г. им Высочайше были пожалованы 25 Георгиевских серебряных
труб с надписью: «За отличіе при пораженіи и изгнаніи непріятеля
изъ предѣловъ Россіи въ 1812 году». За бой при Сен-Дизье по
представлению барона Ф.Ф. Винцингероде 19 ноября 1814 г. полку
были пожалованы знаки на головные уборы «За отличіе». Во время
Венгерской кампании 1849 г. Елисаветградцы вновь покрыли себя
славой, за что 25 декабря того же года им было повелено добавить
к существующей надписи на Георгиевских серебряных трубах
следующую: «и за усмиреніе Венгріи въ 1849 году». Полк также был
представлен к Георгиевскому штандарту, однако по какой-то причине
не получил его7. С этого времени для Елисаветградцев началась
мирная жизнь, прерванная лишь небольшими стычками с польскими
повстанцами в 1864 г. В 1910 г. местом стоянки полка был Ольгин
штаб близ местечка Мариамполь Сувалкской губернии.
В месторасположение полка корнет Кисель прибыл из отпуска
13 сентября 1910 г. и был назначен младшим офицером в эскадрон Ея
Высочества.  По крайней мере, в первый год службы в офицерских
чинах он занимал казённую квартиру в казармах полка8.

Шефом полка с 11 июля 1909 г. была старшая дочь Нико-
лая II Великая Княжна Ольга Николаевна. Интересно отметить, что
в 1845-1892 гг. Шефом полка также была Великая Княжна Ольга
Николаевна, но дочь Николая I, что принесло полку неофициальное
название «Ольгины гусары». В полковой песне даже была
соответствующая строка: «Бережём мы имя Ольги, белый ментик
и Штандарт». Эта-та строка и сыграла свою роль в возвращении
Елисаветградским гусарам  в 1911 г. уникального среди армейских
гусарских полков отличия – ментика (до этого их имели только
Павлоградские лейб-гусары). Произошло это благодаря личному
участию Августейшего Шефа, которая выделила деньги на пошив
белых ментиков из своих личных средств. Об этом было объявлено
в приказе по полку № 308 от 4 ноября 1911 г.9

В Российской Императорской армии существовал обычай
командирования шефских армейский частей в Красное Село для

                                                
7
 А.В. Воронов, Ольгины гусары. 3-й гусарский Елисаветградский Ея

Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк 1764–1964.

Страницы полковой истории, Москва 1999, c. 4, 5, 8, 9, 11.
8
 РГВИА, Ф. 409, Оп. 1, Д. 35518 – п/с 1-113 (1911 г.), Л. 1об., 3об.

9
 А.В. Воронов, op. cit., c.24.
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совместного участия в лагерном сборе с войсками Гвардии. В 1913 г.
такая честь выпала и Елисаветградским гусарам. 25 июля они
представлялись среди прочих полков Николаю II, а 31 числа вместе
с Вознесенскими уланами и Эриванскими лейб-гренадерами были
удостоены отдельного смотра Императора в присутствии Шефа полка
Великой Княжны Ольги Николаевны.

5 августа 1913 г. полк участвовал в параде в г. Новый Петергоф. Во
главе Елисаветградцев ехала сама Великая Княжна. Гусары шли
в зимней парадной форме: голубых доломанах, краповых чакчирах
и белых ментиках – зрелище было незабываемое! После парада был
сделан общий снимок офицеров полка с Царём и Великой Княжной.
Во всех этих смотрах принял участие и корнет Вильгельм Людвигович
Кисель. Чуть больше месяца спустя после смотра, по выслуге
установленного числа лет Высочайшим приказом 10 сентября 1913 г.
он был произведён в чин поручика со старшинством с 6 августа того
же года. В 1912-13 гг. Кисель был пожалован светло-бронзовыми
медалями в память 100-летия Отечественной войны 1812 г.
и 300-летия царствования Дома Романовых10.

20 ноября 1913 г. поручик Кисель был командирован в конно-
пулемётную команду 3-й кавалерийской дивизии (оснащённую
восемью пулемётами «Максим») для обучения пулемётному делу.
Означенная команда состояла при  3-м драгунском Новороссийском
Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елены
Владимировны полку, однако находилась в непосредственном
распоряжении штаба дивизии.  21 февраля 1914 г. в приказе по
Военному Ведомству № 132 было объявлено Высочайше
утверждённое 8 сентября 1913 г. «Положение о конно-пулемётных
командах». Согласно ст. 2 данного Положения конно-пулемётные
команды находясь в составе полков являлись тем не менее, обще-
дивизионным боевым средством. Ст. 4 гласила, что команда
разделяется на взводы. В каждом таком взводе состояло по 2 пулемёта.
Таким образом, во главе «гусарского» пулемётного взвода был
поставлен поручик В.Л. Кисель11.

К июлю 1914 г. война с Германией и Австро-Венгрией стала
очевидной. В середине июля пришёл приказ из штаба дивизии

                                                
10

 РГВИА, Ф. 407, Оп. 1, Д. 2080, Л. 101; CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm
Juljan Światołdycz-Kisiel. Stan SłuŜby z 1919 r.

11
 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Karta

Ewidencyjna z 1919 r.
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отозвать всех офицеров и нижних чинов из отпуска, и стянуть полк «с
травы» к месту постоянного расположения. На основании
Высочайшего повеления, сообщённого в телеграмме Военного
и Морского министра командующему войсками Виленского военного
округа генерал-адъютанту П.К. Ренненкампфу от 17 июля 1914 г.
за № 1946 войска округа перешли на военное положение.
3-й гусарский Елисаветградский полк в составе 3-й кавалерийской
дивизии вошёл в состав 1-й армии генерал-адъютанта
П.К. Ренненкампфа12.

В 2 часа ночи 18 июля 1914 г. начальник армейской конницы
1-й армии (в составе 2-й и 3-й кавалерийских дивизий без 2-го и 3-го
Донских казачьих полков) генерал-лейтенант Хан Нахичеванский
издал приказ № 1, в котором приказал, в частности, 3-му гусарскому
Елисаветградскому полку и пулемётному взводу дивизионной конно-
пулемётной команды под командованием поручика В.Л. Киселя
расположиться к 12 часам дня в г. Мариамполь. Остальные же три
взвода с 6 пулемётами должны были стать в г. Вильковишки13.
20 июля в 3 ч. 30 мин. ввиду последовавшего объявления войны
Германией Хан Нахичеванский приказал начальнику
3-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенанту В.К. Бельгардту
оставаться в Вильковишках, стянув туда Елисаветградских гусар.
В 21 ч. вечера того же дня весь конный отряд Хана Нахичеванского
двинулся в сторону Восточной Пруссии с целью прикрытия
развёртывания 1-й армии14. Так для поручика Киселя началась боевая
жизнь.

Как свидетельствуют архивные документы, первым сражением для
поручика Киселя стало дело при д. Эйдкунен 21 июля 1914 г.
С 27 июля по 2 августа он участвовал в т.н. «семидневном сражении»
в приграничных районах, прикрывая развёртывание 1-й армии
Ренненкампфа. 2 августа 1914 г. под Эйдкуненом Вильгельм Кисель
отличился в боях с неприятелем, за что Высочайшим приказом

                                                
12

 А. Грибов, Новороссийские Ея Императорского Высочества Великой Княгини

Елены Владимировны драгуны на службе Царю и Отечеству 1914-1917, Париж 1940,

c. 34; Восточно-Прусская операция: сборник документов мировой

империалистической войны на русском фронте (1914-1917 гг.), Москва 1939, nr 15,

c. 78.
13

 Ibidem, nr 41, c. 95.
14

 Ibidem, nr 44, c. 100; А. Грибов, op. cit., c. 39.
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от 27 ноября 1914 г. был пожалован орденом Св. Станислава 3-й ст.
с мечами и бантом15.

Затем, в ходе наступления в Восточной Пруссии отряд Хана
Нахичеванского 6 августа столкнулся с крупными силами германской
пехоты и артиллерии в районе д. Краупишкен. Здесь отличился
и поручик Кисель, огнём своих пулемётов поддерживая русские части.
Затем в ходе дальнейших действий Елисаветградских гусар 16 августа
он в составе конницы Хана Нахичеванского, двигавшейся по шоссе
Прейсиш-Эйлау – Ландсберг, не доходя до последнего, наткнулся на
окопавшуюся немецкую пехоту. Завязался бой, однако после
спешивания русских частей немцы погрузились в грузовики и отошли.
На следующий день конница Хана Нахичеванского перешла в район
г. Гутштадт, где имела мелкие стычки с неприятелем. 18 августа
1914 г. конница выступила на Вормдит с целью уничтожения этого
железнодорожного узла. Поручик Кисель участвовал в том бою
во главе взвода пулемётов, действовавшего вместе с четырьмя
эскадронами Елисаветградского полка, высланных Ханом
Нахичеванским на линию деревень Комайнен – Нейгоф. У последней
гусары вышли на противника и завязали с ним бой. Их движение
во фланг задержало немецкие части, подвезённые по железной дороге
и на грузовиках, и теснивших прочие части Хана Нахичеванского. По
другим же данным, в тот день в деле от Елисаветградского полка
(наряду с пулемётным взводом) участвовали лишь 4-й и 6-й эскадроны
с частью эскадрона Ея Высочества. Увы, но в тот день захватить
Вормдит и основательно разрушить железнодорожное полотно
русским не удалось16.

Тем временем, немцы начали наступление против 2-й русской
армии, закончившееся т.н. «Самсоновской катастрофой». В результате
части 1-й русской армии оказались под угрозой окружения. Чтобы
избежать этого, было принято решение отходить из пределов
Восточной Пруссии под прикрытием конницы. Во время этих боёв
поручик Кисель сражался у: Лангенфельдта (26 августа), Гольдапа
(28 августа), Кольнишкена (29 августа), Баббельна (30 августа).

                                                
15

 РГВИА, Ф. 407, Оп. 1, Д. 208, Л. 93; CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Ju-
ljan Światołdycz-Kisiel. Świadectwo wydane przez Dowódcę 3 Pułku Elizawietgrad-
skich Huzarów dn. 3 stycznia 1918 r.; Ibidem, Наградной лист на штабс-ротмистра

Киселя от 24 декабря 1917 г.
16

 Ibidem, Świadectwo wydane przez Dowódcę 3 Pułku Elizawietgradskich Hu-
zarów dn. 3 stycznia 1918 r.; А. Грибов, op. cit., c.51-52, 58-61; А.В. Воронов, op. cit.,

c.33-35.
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3 сентября 3-я кавалерийская дивизия перешла в район м. Симно. На
следующий день поручик Кисель принял участие в боях
у м. Людвиново, куда выступила дивизия, вернувшаяся к вечеру
в прежнее расположение17.

Тем временем, готовилось второе наступление русских войск
в Восточную Пруссию. В рамках подготовки к нему с середины
сентября по середину октября 1914 г. Елисаветградские гусары
действовали в районе между р. Неман и государственной границей.
В это время Вильгельм Кисель участвовал в делах при Пунске
(15 сентября) и Еленёво (20 сентября).

16 октября 1914 г. началось второе наступление русских войск
в Восточную Пруссию. Во время боёв в районе Роминтенской пущи
18 и 19 октября поручик Кисель участвовал в боях за м. Крагинен
и Риббенишкен. За занятие последнего приказом 3-й армии
от 22 февраля 1916 г. за № 850 Кисель был награждён орденом
Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (награда утверждена приказом
Армии и Флоту 22 марта 1917 г.). 25 октября последовал бой
у Ягдбуде, а через два дня, 27 октября, – сражение у Гросс-Роминтен.
30 числа того же месяца поручик Кисель был в деле у г. Гольдап, а на
следующий день – у м. Гавайтен. 7 ноября 1914 г. он участвовал в бою
у м. Даркемен18.

Новый 1915 год Елисаветградский гусарский полк встретил
в составе Вержболовской группы генерала-от-инфантерии
Н.А. Епанчина. Находясь в первых числах января в Восточной
Пруссии, поручик Вильгельм Кисель с 12 по 14 число участвовал
в стычках с неприятелем.  21 января началось наступление русских
войск на Ласденен. В тот день Кисель участвовал в занятии Альт-
и Нойе-Любеннен, а 22 января – в битве с немцами под м. Трапённен.
Под натиском германских сил русская конница постепенно отходила
за р. Неман. 24 января Кисель участвовал в сражении у м. Сударги,
а 31 числа – у г. Мариамполь (мирная стоянка Елисаветградского
полка). В феврале 1915 г. последовали бои на Даукшенском дефиле
и в районе Людвинова. Здесь Кисель участвовал в делах 7, 14 и 23 фев-
раля. На следующий день он был в сражении у Желязной Гуры19.
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 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Świadectwo
wydane przez Dowódcę 3 Pułku Elizawietgradskich Huzarów dn. 3 stycznia 1918 r.
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 Ibidem, Stan SłuŜby z 1919 r.

19 Ibidem, Świadectwo wydane przez Dowódcę 3 Pułku Elizawietgradskich Hu-
zarów dn. 3 stycznia 1918 r.
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После двухмесячного перерыва вновь побывать в деле поручику
Киселю довелось в двадцатых числах апреля 1920 г. Тогда
Елисаветградские гусары в составе 3-й кавалерийской дивизии вошли
в состав 1-й кавалерийского корпуса генерала В.А. Орановского,
и  участвовали в боях в районе р. Дубисса. 21 и 24 апреля у деревень
Эйраголы, Венгерское, Иоктяны сражался и Вильгельм Кисель. Затем
последовали, среди прочих, бои у Покопья (1 мая) и Шидлово (11 мая).

14 и 15 мая 1915 г. поручик Кисель во главе своих «максимов»
принял участие в славных для Елисаветградских гусар боях в районе
фольварка Юзефово. Вот как описаны те события в эмигрантском
«Вестнике Елисаветградских Ея Императорского Высочества Великой
Княжны Ольги Николаевны Гусар»: Наши окопы были на левом
берегу, перед опушками небольших перелесков. 1-я Кавказская
стрелковая бригада должна была атаковать Германские окопы
у фольв. Юзефово и южнее, а части 3-й Кавалерийской дивизии –
севернее фольв. Юзефово. В успех этого предприятия никто не верил,
и потому в боевую часть 3-й Кавалерийской дивизии было назначено
под общей командой Подполковника Тона только 3 с четвертью
эскадрона гусар и 4 пулемёта. Эскадрон ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА
(Ротмистр Урбан) и 5-й эскадрон (Ротмистр Обух) уже ранее
находились на левом берегу р. Дубиссы в сторожевом охранении;
к ним накануне боя прибыл 4-й эскадрон Штабс-Ротмистра Небо,
взвод 6-го эскадрона (прапорщик Шретер) и 4 пулемёта (Штабс-
Ротмистр Кисель20), кои стали южнее 5-го эскадрона на опушке
рощи.

Остальные части 3-й Кавалерийской дивизии, в том числе и обе
конные батареи, остались на квартиро-биваках в 3-х верстах
восточнее Дубиссы.

Ночь с 14 на 15 мая прошла спокойно, только на рассвете были
слышны одиночные выстрелы.

Утром 15 Мая артиллерия 1-й Кавказской стрелковой бригады
открыла огонь по фольв. Юзефово и по окопам южнее его. К северу
от фольв. Юзефово, на том участке, который предстояло атаковать
гусарам, никакой артиллерийской подготовки не было; не было даже
артиллерийского наблюдателя и непосредственной телефонной связи
с нашими конными батареями. Штабс-Ротмистр Небо приказал
Штабс-Ротмистру Киселю открыть огонь по Германскому окопу
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 На момент описываемых событий В.Л. Кисель состоял в чине поручика.
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и пулемётному гнезду к сев. востоку от фольв. Юзефово, которые
могли обстреливать долину реки продольным огнём слева.

Огонь наших пулемётов был очень удачен; как оказалось
впоследствии, вся прислуга германских пулемётов была перебита.

Как только Кавказские Стрелки пошли в атаку, Штабс-
Ротмистр Кисель перенёс огонь пулемётов на Германские окопы,
находившиеся впереди, а гусары вышли из своих окопов и побежали
к реке. Только один взвод 4-го эскадрона был оставлен при пулемётах.
Едва успели гусары пробежать несколько шагов, как у них начались
потери от продольного огня справа, из Германского окопа,
построенного в углу между правым берегом и впадающим в него
оврагом Мидус. Сперва упал бежавший левее Штабс-Ротмистр Небо.
Поручик Петров (4-й эскадрон), а потом Прапорщик Шретер
(6-й эскадрон). У первого был прострелен живот, у второго — обе
ноги немного ниже промежности. Пришлось прилечь, пока не выручил
эскадрон ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА, наступавший на правом фланге.
Германцы стали стрелять по нам и фланговый огонь прекратился.
Тогда 5, 4 и взвод 6-го эскадрона поднялись и побежали дальше.
Благодаря тому, что наши пулемёты стреляли по гребню окопов,
фронтальный огонь Германцев был редкий и безрезультатный.
Поднявшись на правый берег и добежав до проволочных заграждений,
гусары заметили, что Германцы (Баварские спешенные кирасиры), по
одиночке бегут из окопов, они прорезали колючую проволоку, вскочили
в окопы и стали преследовать отступающих огнём. Потом двинулись
дальше, но вскоре пришлось остановиться, т.к. пулемёты остались
позади, резервов не было, для атаки укреплённой дер. Свирни не было
достаточно сил21.

После этого славного дела поручик Кисель ежедневно участвовал
в боях с неприятелем на р. Дубисса вплоть до 24 мая 1915 г. В тот день
он в бою у фольварка Цытовяны был контужен гранатой в поясничную
часть спины и голову и эвакуирован для лечения в 34-й полевой
запасный госпиталь. В связи с этим приказе по полку № 168
от 28 июня 1915 г. было объявлено: Контуженного в голову
и поясничную часть спины Поручика Киселя и отправленного
на излечение в 34 полевой запасный госпиталь числить больным.
4 июля 1915 г. в означенном госпитале ему было выдано
соответствующее медицинское свидетельство за № 4281. В нём было
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 Вестник Елисаветградских Ея Императорского высочества Великой Княжны

Ольги Николаевны Гусар, nr 16, 15 августа 1932 г., c. 3.
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указано, что у раненного наблюдалась болезненность поясничных
позвонков при прощупывании. В качестве мер лечения
рекомендовалось покойное положение, бромистый калий внутрь. По
выздоровлении 15 июля 1915 г. поручик Кисель вернулся в полк,
располагавшийся в то время на Волыни. В приказе по полку № 201 от
20 июля 1915 г. говорилось: Прибывшего по выписке из госпиталя
Поручика Киселя с 15 июля полагать на лицо. После возвращения
в ряды Елисаветградцев он принял деятельное участие в партизанской
войне22.

Во время боёв за Владимир-Волынский с 25 по 27 июля 1915 г.
у д. Когильно поручик Кисель вновь отличился. За действия во главе
пулемётов у означенной деревни 27 июля приказом 3-й армии
от 4 февраля 1916 г. за № 812 он был награждён орденом  Св. Анны
4 ст. с надписью «За храбрость» (награда Высочайше утверждена
9 февраля 1917 г.)23.

До конца 1915 г. Ольгины гусары сражались на Полесье. Поручик
Кисель (как свидетельствуют архивные документы) в крупных боях не
участвовал до конца декабря – он сражался на хуторе Репецкого
(20 декабря) и в лесу Локница (22 декабря). Однако ещё до этого
14 ноября 1915 г. он сдал должность командира пулемётного взвода,
и вернулся в эскадрон Ея Высочества (тот самый, в котором он начал
службу в полку). Во время отдыха на позициях на Полесье в службе
поручика Киселя произошло несколько важных событий:

- с 4 января по 7 февраля 1916 г. временно командовал эскадроном
Ея Высочества;

- приказом 3-й армии от 23 февраля 1916 г. за № 851 за отличия
в боях с неприятелем награждён орденом Св. Станислава 2 ст.
с мечами;

- 9 марта 1916 г. был назначен заведующим оружием в полку.
Кроме того, Высочайшим приказом от 4 мая 1916 г. Вильгельм

Кисель, как пробывший в строю в течение войны 12 месяцев, был

                                                
22

 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Копия

приказа по 3-му гусарскому Елисаветградскому Ея Имп. Выс. Вел. Кн. Ольги

Николаевны полку nr 168 от 28 июня 1915 г.; Тоже nr 201 от 20 июля 1915 г.; Копия

свидетельства о ранении.
23

 Ibidem, Наградной лист на штабс-ротмистра Киселя от 24 декабря 1917 г.;

Świadectwo wydane przez Dowódcę 3 Pułku Elizawietgradskich Huzarów
dn. 3 stycznia 1918 r.; РГВИА, Ф. 407, Оп. 1, Д. 2080, Л. 93.



Михаил Чапала

_______________________________________________________________

88

произведен в чин штабс-ротмистра со старшинством с 28 февраля
1916 г.24

Активного участия в Брусиловском прорыве Елисаветградские
гусары не приняли. Тем не менее, 30 июня штабс-ротмистр Кисель
участвовал в наступлении на Волю Кухоцку. Через несколько дней,
6 июля он приступил к временному исполнению должности полкового
казначея, которую исполнял до 26 августа того же года.

В 20-х числах июля 1916 г. 3-я кавалерийская дивизия была
переброшена с Волыни и Полесья в Бессарабию в ожидании
вступления Румынии в войну на стороне Антанты. Оттуда 14 августа
она выступила в поход в Добруджу, где Елисаветградские гусары
вновь покрыли себя славой, как при наступлении, так и при отходе
русских, румынских и сербской дивизий под натиском германо-
болгарских войск. 17 ноября при отступлении из Добруджи
у Карахармана, находясь под огнём неприятельского флота, отличился
и штабс-ротмистр Кисель. В конце 1916 – начале 1917 г.
Елисаветградский гусарский полк был отведён в пределы России
и расположился на отдых в с. Татар-Копчак25.

20 января 1917 г. штабс-ротмистр Кисель впервые за всю войну
убыл в законный отпуск. Будучи в отпуску,  он заболел, и вернулся
в полк 21 марта. Таким образом, первые дни Февральской революции
в полку его не было.

Во время нахождения Киселя в отпуске в полку шло спешивание
по жеребью двух эскадронов для перевода в Стрелковый полк
3-й кавалерийской дивизии, формируемый на основании приказа
начальника штаба Верховного Главнокомандующего № 1692 от
7 декабря 1916 г. Спешиться пришлось и эскадрону Ея Высочества,
в котором служил штабс-ротмистр Кисель. Однако сам он
в Стрелковый полк не перешёл, а остался нести службу в гусарах, для
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чего 18 февраля 1917 г. был переведён из эскадрона Ея Высочества
в 5-й эскадрон, переименованный впоследствии в 1-й26.

На следующий день после возвращения Вильгельма Киселя, т.е.
22 марта 1917 г. Ольгины гусары утратили шефство Великой Княжны
Ольги Николаевны – полк был наименован просто 3-м гусарским
Елисаветградским. Во время войны Ольга Николаевна заботилась
о своём полку. К примеру, в октябре 1915 г. когда гусары стояли на
Полесье, от неё были получены непромокаемые плащи для раздачи
всему полку, а в ноябре 1916 г. в Добрудже – тёплые вещи, также для
всего полка. Кроме того, во время представления Августейшему Шефу
командир полка полковник С.К. Сегеркранц получил её портреты
с собственноручной подписью для раздачи офицерам полка27. По всей
видимости, такой портрет получил и Вильгельм Людвигович Кисель.

После Февральской революции 1917 г. в рядах начавшей быстро
разлагаться Русской армии стали набирать силу различные
национальные движения народов бывшей Империи. Одно из самых
сильных движений было польским. К лету 1917 г. сформировалась
определённая организация: в частях были созданы комитеты,
состоявшие из солдат-поляков. Делегации этих комитетов
образовывали комитет соединения более высокого звена, и так вплоть
до Верховного Польского Военного Комитета (Начполь). В 3-м
гусарском Елисаветградском полку председателем Союза военных
поляков 5 мая был избран штабс-ротмистр Вильгельм Кисель.
В качестве делегата от 3-й кавалерийской дивизии он участвовал
с 12 июня по 1 июля 1917 г. в 1-м съезде военных поляков 6-й армии,
проходившем в Болграде28.

Однако вернёмся несколько назад. С 22 мая по 28 июля 1917 г.
штабс-ротмистр Кисель временно командовал 1-м эскадроном полка
(бывшим 5-м). 16 июня он был избран офицерами членом полкового
суда. На основании § 18 Аб)  приказа по Военному Ведомству № 296
1917 г. 22 августа начальнику 3-й кавалерийской дивизии было
направлен рапорт за  №  1774 с представлением штабс-ротмистра
Киселя к году старшинства в чине за десять месяцев службы на фронте
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с 28 февраля по 28 декабря 1916 г. Скорее всего, из-за революционной
анархии удовлетворено представление не было29.

Тем временем, развал старой Русской армии продолжался. Ввиду
этого поляки стали активнее проводить деятельность по выделению из
общероссийских частей в национальные польские. Не остался
в стороне от этого дела и штабс-ротмистр Кисель. В октябре месяце он
был принят лично командиром I Польского корпуса генерал-
лейтенантом И.Р. Довбор-Мусницким в ряды 2-го  Польского
уланского полка, чьё формирование должно было вскоре начаться.
17 октября Кисель получил полномочия от Начполя на выделение
поляков из рядов 3-й кавалерийской дивизии (письмо Начполя от 17
октября 1917 г. за № 31019). Менее месяца спустя, 15 ноября 1917 г. на
основании распоряжения Начполя № 2630 от 20(26?) сентября 1917 г.
он был отдан в распоряжение Начполя приказом 3-й кавалерийской
дивизии № 295 от 15 ноября 1917 г. с оставлением при дивизии для
выделения поляков. Наконец, 8 декабря 1917 г. Начальником
3-й кавалерийской дивизии штабс-ротмистр Вильгельм Кисель был
назначен командиром польского эскадрона с приказом формирования
эскадрона при 3-м гусарском Елисаветградском полку. После
сформирования вышеозначенного эскадрона Киселю следовало
выступить вместе с ним  на присоединение к 3-му Польскому
уланскому полку I  Польского корпуса (телефонограмма за подписью
начальника штаба ген. Б.А. Семенова от 8 декабря 1917 г.). В начале
ноября 3-я кавалерийская дивизия перешла с Румынского фронта
в Донецкий каменноугольный бассейн, выполняя по инерции приказ
не существовавшего уже Временного правительства, для усмирения
распропагандированных шахтёров. Выполнить это задание оказалось
ей уже не по силам. Однако, речь не об этом. 3 декабря 1917 г.
правительство Украинской Народной Республики (УНР) объявило
о слиянии двух фронтов, Юго-Западного и Румынского в один –
Украинский. Для координации выделения поляков из частей,
расположенных на Украинском фронте, был создан временный
Инспекторат польских вооружённых сил в Украине. Главным
инспектором стал генерал-лейтенант Е.М. де Гениг-Михелис. Между
ним и  командиром I  Польского корпуса генерал-лейтенантом И.Р.
Довбор-Мусницким развернулась борьба за то, чтобы поляки,
выделяемые из частей Украинского фронта, переходили в подчинение
де Гениг-Михелиса. Т.к. 3-я кавалерийская дивизия оказалась
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на территории УНР, то 13 декабря 1917 г. приказом Главного
инспектора польских вооружённых сил на Украине польский эскадрон
перешёл в состав подчинённых ему войск, в III Польский корпус.
Кисель во главе польского эскадрона должен был выступить
в концентрационный пункт в Житомире. Соответствующий приказ из
Киева привёз корнет Прондзынский. Однако ввиду того, что
Екатерининская железная дорога оказалась в руках большевиков,
а также продолжающихся боёв, переход польского эскадрона 3-й
кавалерийской дивизии оказался невозможен, и он так и остался
в Донбассе, когда был окончательно расформирован 15 февраля
1918 г. Сам же штабс-ротмистр Кисель покинул его тремя днями ранее
– 12 февраля30.

Однако вернёмся несколько назад, и расскажем о последних
известных нам днях службы  штабс-ротмистра Вильгельма
Людвиговича Киселя в рядах 3-го гусарского Елисаветградского
полка. 17 октября 1917 г. из тыловой оружейной мастерской
Румынского фронта (г. Одесса) ему был выдан пистолет «браунинг»
и 50 патронов к нему. Восемь дней спустя произошло событие,
свидетельствующее о большом уважении, которым пользовался
Вильгельм Кисель среди своих полковых товарищей. 25 октября на
общем собрании гг. офицеров 3-го гусарского Елисаветрадского полка
под председательством полковника Али-Хана Хана Гусейнова было
решено ходатайствовать перед командиром полка полковником
А.Х. Такаевым о награждении штабс-ротмистра Киселя годом
старшинства за контузию. Решение (§ 5) было принято 18 голосами
«за», 10 «против» при 2 воздержавшихся. Такое право было
закреплено за офицерами в § 2 приказа по Военному Ведомству № 296
1917 г. Упомянутое ходатайство было уважено командиром полка,
и 24 декабря 1917 г. полковник А.Х. Такаев в рапорте начальнику
3-й кавалерийской дивизии за № 3178 ходатайствовал об этом. В тот
же день полковником были направлены ещё два рапорта начальнику
3-й кавалерийской дивизии:

1) № 3177: о годе старшинства в чине штабс-ротмистра за
пребывание на фронте 10 месяцев с 28 декабря 1916 г. по 28 октября
1917 г. на основании § 18 Аб) приказа по Военному Ведомству № 296
1917 г.;
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2) № 3179: о производстве в ротмистры на основании § 1 приказа
по Военному Ведомству № 681 1915 г. за выслугу лет со
старшинством с 28 февраля 1917 г.

К каждому из трёх рапортов полковник приложил по наградному
листу, а также копии иных необходимых документов31. Кроме того, он
направил начальнику дивизии генералу В.В. Бискупскому аттестацию
за 1917 г. следующего содержания: 1) Штабс-Ротмистр Кисель –
хороший строевой офицер, отлично знает кавалерийскую службу,
опытен в служебных вопросах. К служебным обязанностям
относится акуратно[,] (так в тексте – М.Ч.) добросовестно
и серьёзно; очень исполнителен. 2) Труды походной и боевой жизни
переносит легко. 3) Отлично запоминает местность и хорошо
ориентируется на ней; вполне разбирается тактически в боевой
обстановке. 4) Хорошо знает пулемётное дело и тактику его, т.к.
более года командовал пулемётным взводом 5) Хорошо образован,
обладает наблюдательным умом. 6) Хороших правил; с товарищами
живёт в ладу и хорошо 7) К командованию эскадроном подготовлен
вполне32. Все упомянутые представления были утверждены по
инстанции вплоть до командира корпуса, который поставил свою
резолюцию 7 января 1918 г. Затем они были направлены в Главный
Штаб. Разумеется, из-за полнейшей анархии и окончательного развала
армии решение по ним так никогда и не было принято. Кроме того,
Вильгельм Кисель был представлен к ордену Св. Владимира 4 ст.
с мечами и бантом, а также к офицерскому кресту ордена Короны
Румынии. Награждения эти также не состоялись. Кисель впоследствии
указал в учётных документах, что у него на руках имелись
свидетельства офицеров-Елисаветградцев для представления
к награждению Георгиевским оружием за бой 15 мая 1915 г.
на р. Дубиссе.

3 января 1918 г. штабс-ротмистру Киселю полковником А.Х.
Такаевым было выдано свидетельство об участии его в боях за период
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1914-17 гг., в котором были перечислены дела, в которых ему довелось
участвовать33.

Как указывалось выше, 12 февраля 1918 г. штабс-ротмистр Кисель
навсегда покинул Елисаветградский полк, вернее то, что от него
осталось. В то время Донбасс и часть территории УНР были заняты
большевиками. Чтобы избежать смерти от их рук Вильгельм Кисель до
17 апреля 1918 г. скрывался под чужой фамилией в немецких
колониях Бахметьевка и Рыжово Харьковской губернии. После
заключения Брестского мира с Центральными державами вся Украина
была занята австро-германскими войсками, что позволило Киселю
выйти из нелегального положения. В период с 17 апреля до 28 июня
1918 г. он находился на излечении в Киеве и Харькове. 28 же июня он
поступил на службу в армию образованной в конце апреля 1918 г.
Украинской Державы гетмана П.П. Скоропадского в чине ротмистра
с назначением в Генеральный Штаб. Скорее всего, вызвано это было
тем, что в условиях разрухи служба в армии давала определённую
стабильность, прежде всего в материальном плане. Вильгельм Кисель
был определён в Отдел Заграничных Представительств и выехал
в Полтавскую губернию. Прибыв туда 29 июня, он вступил
в должность представителя при германском командовании, и получил,
как указал он сам, специальное задание поддерживать
антибольшевисткую борьбу. По его собственным словам,
неоднократно участвовал в карательных экспедициях. Так, с 1 августа
до 12 сентября 1918 г. участвовал в экспедиции против
большевистской банды «Гребенки», действовавшей в Полтавской
губернии. Действительно, в то время большевистские отряды начали
беспокоить северо-восточные рубежи Украинской Державы. Однако
тут следует сделать очень важное замечание. Совсем не обязательно,
что Кисель боролся лишь с большевиками – его «неприятелем» могли
быть простые украинские крестьяне. Согласно условиям Брест-
Литовского мирного договора, Украина, среди прочего, обязывалась
отправлять определённое количество продовольствия в Германию.
Нередко гетманские власти забирали его у крестьян силой, что
приводило к вспышкам вооружённой борьбы. Подобного рода
политика, а также сближение Скоропадского с российскими белыми
армиями порождала всё большее недовольство в украинском
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обществе, что, в конце концов, привело к открытому антигетманскому
восстанию в ноябре 1918 г. под руководством Директории,
возглавляемой Симоном Петлюрой и Владимиром Винниченко.

1 ноября 1918 г. Вильгельм Кисель поступил на службу в одну из
формировавшихся с одобрения гетманских властей русских
Офицерских дружин. В её рядах он принял участие в боях с Петлюрой
под началом Главнокомандующего армией Украинской Державы
генерал-лейтенанта графа Ф.А. Келлера, а затем генерал-лейтенанта
князя А.Н. Долгорукова. За своё участие в борьбе с Петлюрой
Директорией Кисель был заочно приговорён к смертной казни. Узнав
об этом, 14 декабря 1918 г. он явился и был зарегистрирован
в военном отделе Польского представительства в Киеве как офицер
Войска Польского (удостоверение № 2304). После этого он выехал
в Варшаву34.

В этом месте следует сделать важное замечание. Регентский совет
Польского Королевства ещё 12 октября 1918 г. издал воззвание ко
всем офицерам и солдатам бывших польских формирований,
в котором они призывались стать под знамёна формирующегося
в Варшаве Войска Польского35, а месяц спустя была провозглашена
независимость Польши. Возникает вопрос: отчего же Кисель
не выехал в Варшаву ни в октябре, ни в ноябре, а лишь в декабре
1918 г.? Ответ прост: именно 14 декабря от власти отрёкся гетман
Скоропадский, освободив, таким образом, ротмистра от присяги.
Лишь тогда он счёл для себя возможным явиться в польское
дипломатическое представительство в Киеве и поступить на службу
в Войско Польское. Это свидетельствует о высоком чувстве долга
и понятия о чести Вильгельма Киселя.

По приезде в Варшаву ротмистр Кисель 10 января 1919 г. был
зарегистрирован в качестве кандидата для зачисления в Литовско-
Белорусскую дивизию (свидетельство № 13 Главного ведомства
пополнений дивизии). По всей видимости, Кисель, как уроженец
Восточных Кресов Речи Посполитой, стремился попасть именно в эту

                                                
34

 Ibidem, Stan słuŜby z 1919 r.; Karta Ewidencyjna z 1929 r.
35

 Wezwanie Rady Regencyjnej do oficerów i Ŝołnierzy wszystkich byłych formacji

Wojska Polskiego z dn. 12.X.1918 r., [w:] Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej,
28 październik 1918 r., nr 1, s. 3.
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дивизию, в задачи которой входила защита поляков и польского
имущества на Виленщине и Беларуси36.

30 января 1919 г. декретом Главнокомандующего Юзефа
Пилсудского Вильгельм Кисель был официально принят в Войско
Польское майором. Чин это был временный, в котором Кисель должен
был состоять до составления Проверочной комиссией общего списка
старшинства офицеров Войска Польского. Старшинство должно было
быть указано позднее. Как видим, русский чин ротмистра был
приравнен к польскому майору. Дело в том, что в Войске Польском не
существовало чина штабс-ротмистра, а в Русской армии не было чина
майора. Таким образом, русский чин штабс-ротмистра соответствовал
польскому ротмистру, а русский чин ротмистра — польскому майору.
В день официального принятия в Войско Польское, т.е. 30 января
1919 г. приказом начальника Генерального Штаба генерала дивизии
Станислава Шептицкого майор Кисель был переведен в запас
офицеров с 20 января 1919 г. 6 февраля ему было выдано
соответствующее удостоверение за № 366. Не смотря на это, его
определили в I Организационно-Мобилизационный Департамент
Военного министерства. 7 февраля он был командирован в Познань
в качестве члена комиссии для создания системы призыва37. Затем,
приказом означенного Департамента L.1829 от 23 февраля 1919 г.
Вильгельм Кисель был назначен начальником Главной военной
цензуры с 22 февраля. В марте его утвердили в должности Шефа
канцелярии Окружной комендатуры пополнений «Лодзь». Однако
служба в тылу была ему не по душе. Не вступив в вышеупомянутую
должность, по личной просьбе майор был переведён на фронт в 10-й
уланский Литовский полк на должность 1-го заместителя командира
полка. С 20 марта того же года он командовал строевыми эскадронами
означенного полка на фронте в Беларуси. Как видим, ему всё же
удалось попасть в состав Литовско-Белорусской дивизии.

Литовские уланы в марте-апреле 1919 г. действовали отдельными
эскадронами против большевиков на территории Западной Беларуси
в районе Лиды и Барановичей. Месяц спустя, 17 апреля 1919 г.

                                                
36 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Karta Ewi-

dencyjna z 1929 r.
37

 Ibidem; Dekret Wodza Naczelnego z dn. 30 stycznia 1919 r., [w:] Dziennik Roz-

kazów Wojskowych, 6 lutego 1919 r., nr 13, s. 327; Rozkaz Sztabu Generalnego z dn.

30 stycznia 1919 r., [w:] Dziennik Rozkazów Wojskowych, 8 lutego 1919 r., nr 14.
s. 363.
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приказом Генерального Штаба за № 67 Киселя назначили командиром
Татарского конного полка. К исполнению должности он приступил
три дня спустя, 20 апреля. Этот полк планировалось сформировать из
литовских татар, т.н. «липков», проживавших на территории давнего
Великого Княжества Литовского. В описываемое время большинство
земель, где проживали татары, по-прежнему не находились под
контролем Польши. Поэтому в апреле 1919 г. эту часть назвать полком
можно было лишь с большой натяжкой. В полковой хронике, изданной
в Варшаве в 1933 г., говорится, что 27 апреля 1919 г. часть, состоявшая
из двух эскадронов и двух пулемётных взводов, выехала из Белостока
в Гродно, где присоединилась к группе полковника Болеслава Фрея38.
Части Татарского полка занимали участки демаркационной линии
с немцами в западной Беларуси к западу от Гродно. Во время несения
аванпостной службы постоянно происходили стычки с немецкими
оккупантами. В апреле (по другим данным – мае) месяце Кисель
получил письменную похвалу командира Литовско-Белорусской
дивизии Станислава Шептицкого за действия на фронте в рядах 10-го
уланского и Татарского конного полков39.

Во главе татар Кисель пробыл недолго – 8 мая того же года он сдал
полк новому командиру полковнику Евгению Слясскому, и на
следующий день, 9 мая, был направлен в тыл на должность командира
запасного эскадрона 4-го уланского полка. Должность эта
(к исполнению которой он приступил 20 мая) была ответственной,
т.к. на плечи майора Киселя легла обязанность подготовки кадров для
полка, расположенного на фронте. На этой должности он показал себя
с хорошей стороны, о чём свидетельствует, среди прочего,
благодарность, выраженная ему командиром 4-го уланского полка
полковником Станиславом Равич-Дзевульским. Последний после
проведённой инспекции запасного эскадрона, остался доволен
образцовым порядком в казармах эскадрона40.

                                                
38

 1-й эскадрон и пулемётный взвод полка выехали к группе полковника Фрея

еще 11 апреля.
39

 Zarys Historji Wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów imienia Pułkownika Mu-

stafy Achmatowicza, oprac. rotmistrz Veli Bek Jedigar, Warszawa 1933, s. 10; CAW
WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Zaświadczenie kpt. Szt.
Gen. Edwarda Perkowicza z dn. 21 września 1921 r.; Karta Ewidencyjna z 1929 r.

40
 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Spis Ofice-

rów przydzielonych do szwadronu zapasowego 4 pułku ułanów z dn. 15.8.1919 r.;
Załącznik do podania mjr. Kisiela do D-wa 3 Br. Jazdy z dn. 6.V.22 r.



Хороший строевой офицер…

_______________________________________________________________

97

Во время нахождения майора Киселя в тылу шёл процесс проверки
его предыдущей службы, а также прочих аспектов с целью
установления его чина и старшинства Проверочной комиссией для
бывшего III Польского корпуса. В аттестации для данной комиссии
полковник, штаб-офицер инспектората конницы Пётр Писани указал:
Очень хороший, энергичный организатор и хозяин, предан службе,
тактичен, спокойного характера. Умелый офицер. Задание эскадрона
понимает и хорошо им командует. Ему вторил временно
исполняющий должность Генерального инспектора конницы
полковник Роман Кавецкий: Очень хороший ком-р запасного
эскадрона, подаёт надежды на хорошего ком-ра полка. Впрочем, как
и на более высокую должность. Генерал Кароль Дурский поставил
свою резолюцию: Согласен, но до сего времени в офицерском корпусе
имеются недостатки41. 26 ноября 1919 г. из Отдела работ для
Проверочной комиссии Департамента кадров Военного Министерства
в Генеральный инспекторат конницы полковнику Роману Кавецкому
было направлено отношение с просьбой выставить майору Киселю
аттестацию, и направить её как можно скорее в означенный Отдел.
29 ноября полковник Кавецкий подготовил аттестацию следующего
содержания: Майор Вильгельм Святолдыч-Кисель является очень
энергичным, профессионально образованным офицером. Энергичный,
тактичный и трудолюбивый, способен стать хорошим командиром
полка в будущем. Этот документ был направлен по адресу в тот же
день42.

Параллельно с этим шла также работа о переводе Вильгельма
Киселя на фронт. 25 февраля 1920 г. ротмистр Любиньский от имени
исполняющего обязанности Генерального инспектора конницы
обратился в Департамент кадров Военного Министерства с просьбой
о переводе майора Киселя из запасного эскадрона 4-го уланского
полка в 16-й уланский полк. Четыре дня спустя, 29 февраля
заместитель Генерального инспектора конницы полковник Адам Ежи
Белинский обратился в Департамент кадров Военного Министерства
с уточнением предложения своего шефа. Речь шла о переводе Киселя
из запасного эскадрона 4-го уланского полка в запасной же эскадрон
16-го уланского Великопольского полка. В конце концов, перевод

                                                
41

 Ibidem, Karta Kwalifikacyjna dla Komisji Weryfikacyjnej.
42 Ibidem, Karta Ewidencyjna z 1929 r.; List do Inspektoratu Kawalerii z Dep.

Spr. Pers. M.S.Wojsk. z dn. 26 listopada 1919 r.; Opinia wystawiona mjr. Kisielowi
przez płk. Romana Kaweckiego dn. 29 listopada 1919 r.
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Киселя в означенный полк состоялся, но на другую должность – 3 мар-
та приказом Инспектора конницы за № 2354/II его назначили
заместителем командира 16-го (2-го) полка Великопольских улан.
В запасном эскадроне Кисель исполнял свою должность до 4 марта
1920 г.43

«Белые уланы», называемые так из-за цвета околышей головных
уборов, в начале марта 1920 г. стояли на отдыхе в Быдгоще после боёв
с немцами. 9 марта 1920 г. по железной дороге полк был переброшен
в восточную Малую Польшу. Майор Кисель выехал к полку на день
позже, 10 марта44. В конце месяца «белые уланы» находились уже
в окрестностях Здолбунова на большевицком фронте, а в апре-
ле — в районе Рогачёва. Там формировалось первое в истории
возрождённой Польши крупное кавалерийское соединение — Конная
дивизия под командой генерала Яна Ромера. Она состояла из двух
бригад (4-й и 5-й) по три полка в каждой. 16-й уланский полк вошёл
в состав 5-й бригады вместе с 1-м уланским и 2-м шеволежерским
полками. 24 апреля майор Кисель временно вступил в командование
полком, т.к. командир полка Роман Паславский временно вступил
в командование 5-й Конной бригадой. На следующий день, 25 апреля,
Конная дивизия выступила из Рогачёва, маршируя между шоссе
Звягель — Житомир и железной дорогой Мирополь — Бердичев, имея
задачу овладеть с севера важным железнодорожным узлом Казатин.
Дивизия подошла к Казатину к вечеру 26 апреля. Завязался
ожесточённый ночной бой. Полк майора Киселя под жесточайшим
огнём советского бронепоезда овладел и удержал товарную станцию
и северную часть города. В том деле к-р 16 уланского п.[олка] майор
Кисель, после 2-х дневного 150-км. марша, получил приказ занять
южную часть товарной станции, во исполнение чего в тот же вечер
атаковал во главе спешенного полка город и станцию. В отчаянном
бою, 16 ул.[анский] п.[олк], ведомый умелой рукой своего к-ра[,]
овладел северной частью города[,] а также главными зданиями
товарной станции вместе с железнодорожными путями.

                                                
43 Ibidem; List w/z Generalnego Inspektora Jazdy rtm. Lubińskiego do Depar-

tamentu Personalnego M.S.Wojsk. z dn. 25 lutego 1920 r.; List zastępcy Generalnego

Inspektora Jazdy płk. Bielińskiego do Departamentu Personalnego M.S.Wojsk.

z dn. 29 lutego 1920 r.
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 K. Kosiarski, Zarys historii wojennej 16 pułku Ułanów Wielkopolskich, War-
szawa 1929, s. 7; CAW WBH, AP sygn. 28302, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel.
Zeszyt Ewidencyjny z 1930 r.
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Поддерживая в течение нескольких часов огонь и удерживая
в течение целой ночи основные участки казатинской битвы[,] на
следующий день участвовал в славном занятии  железнодорожной
станции45. В районе Казатина 30 апреля 1920 г. Вильгельм Кисель
сдал командование полком вернувшемуся полковнику Паславскому
и вновь вернулся к своей прежней должности заместителя командира
полка. 1 мая 1920 г. Роман Паславский издал приказ по полку за
№ 105, в котором содержаться интересные детали Казатинского боя:
Со вчерашнего дня я вновь принял Ком-е полком. Когда накануне
начала боевых действий я получил приказ временно принять Ком-е 5-й
Конной Бригадой, я с сожалением оставлял полк, который в первый
раз шёл навстречу неприятелю. Сегодня, возвращаясь в полк по
окончании боевых действий за Казатин, я счастлив утверждать, что
полк полностью выполнил поставленную задачу. Проделав в составе
Дивизии в два дня около 140 километров по территории,
неприятельскими войскам занятой, полк ещё вечером второго дня
марша приступил к атаке в пешем строю железнодор. ст. Казатин.
В ожесточённом бою железнодорожный вокзал был занят около 9-ти
часов утра 27/VI46. Плодом сражения стали[:] захват около 2000
пленных, бегство равной по силе части войск неприятеля, захват 2000
вагонов и 80 локомотивов вместе с несметными запасами оружия,
военных материалов, наконец, добровольная сдача на следующий день
галицийской большевистской дивизии силой около 4000 человек,
разоружение которой было поручено полку. Во время этих боёв полк
понёс потери: ул.[ан] Пётр Кучаньский убит и 4 раненых. Малый
процент потерь свидетельствует об умелом и ловком использовании
ситуации, где несмотря на сильный огонь, удалось избежать больших
потерь.

От имени службы благодарю всех офицеров, подофицеров и улан,
которые исполнили свой долг, в особенности майора Святолдыч-
Киселю за замещение меня в трудные минуты.

Командиров  и улан эскадронов  1-го и 2-го, которые особенно
отличились в бою за вокзал, а также пор. Твардовскому
и техническому патрулю, который ночью 26/VI47 уничтожил
железнодорожное полотно, в результате чего с рельсов сошёл поезд

                                                
45 CAW WBH, VM sygn. I.482.84-7994, Światołdycz-Kisiel Wilhelm, K.2.
46

 Так в документе. Верно должно быть: «27/IV».
47

 Так в документе. Верно должно быть: «27/IV».
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со штабом большевистского Ком-я, собиравшегося спастись
бегством в сторону Киева48.

С 15 мая 1920 г. майор Кисель вновь временно командовал полком.
Вместе с Великопольскими уланами он участвовал в боях во время
рейда на Белую Церковь. 1 июня 16-й полк Великопольских улан
участвовал в оборонительных боях в районе Рогожны и Антонова
против частей Конной армии Семёна Будённого. В краткой полковой
истории, изданной в 1929 г., этот эпизод описан следующим образом:

1 июня дивизия перешла к ожесточённым боям. С 4 часов утра
начался бой дивизии под селом Рогожна и Антоновым. Здесь полк
в пешем строю под командованием майора Киселя (исполнял
должность командира полка с 15 мая по 24 июня 1920 г. — М.Ч.)
„бравурной атакой” взял Рогожну, и, наступая далее, выбил
превосходящие силы неприятеля, после чего по приказу отошёл
к Пустоваровке и далее до Шамраевки в качестве арьергарда дивизии.
Это был крупнейший бой польской кавалерии с двумя конными
советскими дивизиями в тот период. Все полки дивизии по несколько
раз переходили в конную атаку, которую неприятель не принимал,
подводя вместо этого польскую конницу под удар тачанок или
бронеавтомобилей, которые имелись у него в достатке49.

За дело 1 июня, а также за казатинский бой 27 апреля, 30 января
1922 г. майор Кисель был представлен генералом Александром
Карницким к награждению орденом «Виртути Милитари» V кл.
В представлении, написанном в духе Георгиевских наград Российской
Императорской армии, указывалось, что 1/VI 20, 16 уланский полк
получил задание занять село Рогожна, для чего он должен был пройти
по плоской местности 2 км. Майор Свентолдыч-Кисель во главе
спешенного полка[,] ведя наступление под сильным  огнём
пулемётов[,]артиллерии и бронеавтомобилей (К.[онной]армии
Будённого)[,] лихой атакой занял село[,] отбросив в несколько раз
превосходящего в численности неприятеля на 3 км. от села, проявив
быстроту ориентации и принятия решений и большую отвагу[,]
и увлекая своим примером подчинённые ему части50. Среди прочего,
генерал указал, что вышеупомянутые результаты действий полка

                                                
48

 CAW WBH, AP sygn. 28302. Światoldycz-Kisiel Wilhelm Julian. Zeszyt Ewi-
dencyjny z 1930 r.; Ibidem, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel.
Odpis z Rozkazu Dziennego Nr.105 z dn. 1.V.20 roku.

49
 K. Kosiarski, op. cit., s. 9.

50 CAW WBH, VM sygn. I.482.84-7994, Światołdycz-Kisiel Wilhelm, K.2.
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(являвшиеся первыми крупными столкновениями с неприятелем в его
истории) во многом были заслугой майора Киселя: благодаря личному
примеру мужества Май.[ора] Киселя, 16 уланский полк блестяще
выполнил возложенную на него задачу. Карницкий в представлении
к «Виртути  Милитари» так охарактеризовал майора: Майор Кисель
является очень хорошим кадровым кавалерийским офицером. Во время
военных действий хорошо ориентируется в ситуации, чрезвычайно
отважный51. 1 апреля 1922 г. представление было направлено
майором Збигневом Брохвич-Левинским (который, наравне
с полковником Тадеушем Пискором, являлся свидетелем подвига
Киселя), офицером Инспектората конницы, в Генеральную
Адъютантуру Главнокомандующего для рассмотрения. Увы, но, по-
видимому, начальство не сочло подвиг достаточным для получения
высокой награды, т.к. орден «Виртути Милитари» майор Кисель не
получил52.

Однако вернёмся в 1920 г. 29 июня 1920 г. полковник Тадеуш
Людвик Пискор (начальник штаба Конной дивизии) выставил
Вильгельму Киселю свидетельство о действиях его во главе 16-го
уланского Великопольского полка, в котором лестно отозвался
о деятельности майора: Как Начальник Штаба Конной Дивизии от
19/IV.20 до 21/VI.20  подтверждаю, что 16 ул.[анским] п.[олком]
командовал практически беспрерывно Майор КИСЕЛЬ ввиду
отсутствия командира полка полковника ПАСЛАВСКОГО.

На протяжении этого отрезка времени 16 ул.[анский] п.[олк] под
командованием май.[ора] КИСЕЛЯ хорошо нёс как боевую службу,
так и ежедневную гарнизонную. В особенности я должен отметить
лихую атаку майора КИСЕЛЯ во главе спешенного полка под
Рогожной 1.VI.20  на части Будённого, а также занятие Казатина,
что я видел собственными глазами. Затем полк прекрасно сражался
под Халаимгородком, понеся большие потери.

Выучка полка очень хорошая, в частности, в деле ординарческой
службы, которую он нёс чрезвычайно добросовестно и исправно.

Трудные условия, в которых оказалась дивизия в июне, привели
к тому, что численный состав  полка уменьшился, кроме того один
крупный эскадрон и взвод были отделены от полка, тем самым
ослабив его чрезмерно.

                                                
51 Ibidem, K. 3,4.
52 Ibidem, K.7.
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Майор КИСЕЛЬ держал полк в руках. Ещё ранее Вильгельм
Кисель получил похвалу уходящего командира полка полковника
Паславского53. 8 июля Киселя отозвали с фронта в Варшаву
в распоряжение Генерального инспектората конницы без должности.
Декретом Главнокомандующего L.2209 от 25 июля 1920 г. Вильгельм
Кисель был утверждён в чине майора со старшинством с 1 апреля
1920 г.54

Пробыв в распоряжении Генерального инспектората конницы не
более месяца, майор Кисель вновь вернулся на фронт, на сей раз
в качестве советника и офицера связи командования III Армии при
Бригаде Донских казаков Александра Сальникова – формирования,
состоявшего из воевавших на стороне поляков военнопленных
и дезертиров Красной армии, в большинстве своём казаков, насильно
мобилизованных большевиками. С Донцами Кисель провёл самые
тяжёлые для Польши дни августовских боёв с Советами. Оставил он
казаков только осенью 1920 г., когда его отправили на двухнедельный
информационный курс для высших офицеров конницы –
руководителей прифронтовых школ при Главном командовании,
который длился с 1 по 15 октября. Генерал-подпоручик Аврелий Серда
выставил майору Киселю следующую аттестацию: Обладает
некоторыми способностями и военными знаниями. Решения
принимает не очень быстро, но довольно успешно после более
длительного размышления55. После окончания данного курса Кисель
был отдан в распоряжение Сектора конницы I Департамента Военного
министерства56.

10 декабря 1920 г. командир Генерального Округа «Познань»
генерал-подпоручик Казимир Рашевский обратился в Сектор конницы
Военного министерства с просьбой о назначении майора Киселя
заместителем командира 215-го (вскоре переименованного в 26-й)
уланского полка и отправке его на фронт к полку. По мнению

                                                
53 CAW WBH, AP sygn. 28302. Światoldycz-Kisiel Wilhelm Julian. Zeszyt Ewi-

dencyjny z 1930 r.; Ibidem, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel.
Karta Ewidencyjna z 1929 r.; Odpis zaświadczenia płk. Tadeusza Piskora z dn.
29.VI.20 r.

54 Dekret Wodza Naczelnego L. 2209 z dn. 15 lipca 1920 r., [w:] Dziennik Perso-

nalny, 28 lipca 1920 r., nr 28, s.645.
55

 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Opinja gen.-
ppor. Serdy z paŜdziernika 1920 r.

56 Ibidem, Odpis zaświadczenia gen.-ppor. Serdy z dn. 15 paŜdziernika 1920 r.;
Karta Ewidencyjna z 1929 r.
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генерала, это назначение было необходимо ввиду вероятного
оставления должности нынешним командиром полка пплк. гр.[афом]
МЕЛЬЖИНСКИМ. Две недели спустя, 24 декабря Шеф Сектора
конницы I Департамента Военного Министерства генерал-подпоручик
Адам Ежи Белинский направил в V Отдел Штаба Военного
министерства предложение о назначении Киселя на должность,
испрашиваемую генералом Рашевским. Предложение, по всей
видимости, не встретило возражений, и приказом L. 172763
I Департаменту Военного министерства от 24 декабря 1920 г.
Вильгельм Кисель был назначен заместителем командира 215-го/26-го
уланского полка57. Тут-то и начались неприятности, коренным
образом повлиявшие на его дальнейшую карьеру.

По какой-то причине майор Кисель под разными предлогами
(например, по делу о награждении полка) оставался в Варшаве, ввиду
чего командование Генерального Округа «Познань» дважды
направляло ему приказ о немедленном выезде на фронт для
временного принятия командования над упомянутым полком по
причине отъезда графа Мельжинского. Как указывал полковник
Кицинский в своём рапорте от 23 марта 1921 г. командованию
Генерального Округа «Познань», Кисель выехал к полку лишь тогда,
когда стало известно, что полк возвращается с фронта в Лешно.
Также он указал на совершенную неспособность Вильгельма Киселя
к службе. Аналогичное мнение выразил и сам генерал Рашевский,
предлагая уволить майора с действительной службы: Полнейшая
неспособность к службе. Дважды отказывался выехать на фронт.
Такое решение генерал мотивировал также тем, что Кисель оказался
неспособным управлять офицерским корпусом полка, а также
проводить учения. 1 мая 1921 г. командир 26-го уланского полка
Рышард Гешковский в графе «Решение командира полка» учётной
карточки Киселя дал ему такую характеристику: Заместитель ком-ра
полка, степенный[,] хорошо влияет на офицеров полка, о.[чень]
хорошо воспитан, о.[чень] х.[ороший] товарищ, кажется мало
энергичен, что касается военных знаний и способностей кавалериста
в настоящий момент никакой характеристики дать не могу. 17 мая
того же года временно исполняющий должность командира 7-й

                                                
57 Ibidem, Odpis meldunku gen.-ppor. Raszewskiego do Sekcji Jazdy M.S.Wojsk.

z dn. 10.XII.1920 r. Wniosek Szefa Sekcji Jazdy gen.-ppor. Bielińskiego do V Od-
działu Sztabu M.S.Wojsk. z dn. 24 grudnia 1920 r.; AP sygn. 28302. Wilhelm Julian
Światoldycz-Kisiel. Zeszyt Ewidencyjny z 1930 r.



Михаил Чапала

_______________________________________________________________

104

конной бригады подполковник Эразм Стаблевский написал рапорт
в перлюстрационную комиссию для офицеров при командовании
Генерального Округа «Познань», где изложил своё мнение
о Вильгельме Киселе: Из прилагаемых рапортов, а также на
основании собственных наблюдений у Ком-я бриг. сформировалось
впечатление, что май.[ор] Кисель, несмотря на хорошие манеры
и знание французского языка, ввиду недостатка энергии и желания
к работе не соответствует требованиям службы штаб-офицера,
воспитателя офицерского корпуса и инструктора в мирное время,
поэтому предлагается его возможный перевод на должность
офицера, назначенного в заграничные миссии, либо же перевод
означенного офицера в запас58. Действительно, Кисель обладал
хорошими манерами и пользовался уважением у своих товарищей по
полку, о чём свидетельствует его избрание на должность председателя
Суда чести для офицеров 26-го уланского Великопольского полка. Но
что же в таком случае привело к такой негативной оценке Киселя
начальством? Увы, но нам остаётся лишь догадываться об этом. Тем
не менее, вполне очевидно, что тут имел место личный конфликт
между майором и начальством, вызванный, вероятно, антагонизмом
между офицерами бывших российской и германской армии. Причиной
задержки выезда Киселя на фронт была точно не трусость – порукой
тому является вся его предыдущая служба как в Русской армии, так
и в Войске Польском.

Создавшийся конфликт потребовал удаления Киселя из Лешно.
Поэтому приказом Военного министерства L.18868/Jazda от 12 апреля
1921 г. майор Кисель был направлен на службу в Генеральный Округ
«Варшава» в Управление по демобилизации лошадей. Впрочем, в 20-х
числах апреля приказом Военного министерства L.23819/Jazda майор
был прикомандирован ко 2-му уланскому полку. 21 мая 1921 г.,
в связи с отбытием к новому месту службы, Кисель сдал должность
председателя Суда чести для офицеров, а на следующий день вступил
в должность заместителя командира 2-го уланского Гроховского
полка59.

                                                
58 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Meldunek

ppłk. Stablewskiego do komisji perlustracyjnej przy D.O.G. Poznań z dn. 17/V.1921;
Wykaz oficerów do natychmiastowego zwolnienia; Meldunek w/z Dowódcy O.G.
Poznań do M.S.Wojsk. z dn. 10 listopada 1921 r.; Karta ewidencyjna z 1921 r.

59 Ibidem, List Szefa Sekcji Jazdy gen.-ppor. Bielińskiego do D.O.G. Warszawa
z dn. 25.4.1921 r.
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Желая, по словам самого Киселя, углубить свои познания
в кавалерийском деле, он исходатайствовал для себя допуск к сдаче
конкурсного экзамена для офицеров, желающих выехать во Францию
на стаж в кавалерийской аппликационной школе в Сомюре. Для сдачи
экзамена он поехал 9 июня, и сдал его удачно. 11 июня 1921 г.
приказом Военного министерства L.3369 1/Jazda майор Кисель был
командирован на 3 месяца во Францию на курсы повышения
квалификации для начальников эскадронов и капитанов (фр.: Le Cours
de Perfectionnement des Chefs d’Escadrons et Capitaines), куда выехал
15 июня 1921 г. Означенный курс длился с 4 по 24 июля. За этим
курсом последовало участие с 1 по 13 августа в полевых учениях
пехоты в лагере Майи вместе с кавалерийской аппликационной
школой, во время которых Кисель посетил места сражений Первой
Мировой войны. После окончания курса и учений комендант
сомюрской аппликационной школы  генерал Эдуард Тюро выдал
Вильгельму Киселю соответствующее свидетельство60.

Курс майор Кисель окончил отлично. Это способствовало тому,
что шеф Польской военной миссии закупок в Париже генерал Ян
Яцына направил в Варшаву начальнику Генерального штаба генералу
Владиславу Сикорскому телеграмму, в которой просил оставить
Киселя во Франции за собственный счёт на манёвры чисто
кавалерийские, которые должны были начаться 30 августа61.
К сожалению для майора, решение было принято негативное.
Произошло это по следующей причине. 8 июля 1921 г. приказом
Военного министра L.1108 майор Кисель был уволен с действительной
службы в запас армии на основании вышеупомянутого представления
генерала Рашевского. Оказалось, что данное решение не было
согласовано с Сектором конницы I Департамента Военного
министерства, ввиду чего шеф означенного Сектора направил
4 августа 1921 г. в V Отдел Штаба Военного министерства  письмо.
В нём он предложил отменить приказ Военного министра об
увольнении майора Киселя в запас, т.к. отзыв его из Франции привёл
бы к дополнительным издержкам для государственного бюджета.
Кроме того, Белинский сослался на две положительные аттестации
начальников майора, на основании которых он имел право остаться на

                                                
60

 Ibidem, Le certificat du général Thureau ; Karta Ewidencyjna z 1929 r.; List
gen.-ppor. Bielińskiego do Oddziału V Sztabu Generalnego M.S.Wojsk. z dn. 4/VIII
1921 r.

61 Ibidem; Telegram gen. Jacyny do Gen. Sikorskiego.
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действительной службе. В конце концов, на основании приказа
V Отделу Генерального Штаба Военного министерства
L.71980/Org./21 Tjn. от 15 октября 1921 г. командование 2-го
уланского полка оставило майора запаса  Киселя на действительной
службе. Произошло это благодаря вмешательству начальника
упомянутого V Отдела подполковника Тадеуша Малиновского (как
это утверждал сам майор), который добился, чтобы майор остался на
действительной службе  вплоть до выяснения всех обстоятельств дела
о переводе в запас, возникшего на основании представлений
командования Генерального Округа «Познань». Такое служебное
положение ограничивало его возможности. Кроме того, майор получал
более низкое жалование, чем кадровый офицер в аналогичном  чине
и должности62. Вполне естественно, что сложившаяся ситуация не
устраивала Вильгельма Киселя, и он неоднократно ходатайствовал
перед начальством о переименовании его в кадрового офицера, о чём
будет сказано ниже. В частности, 3 ноября 1921 г. он составил  рапорт
в V Отдел Генерального Штаба Военного министерства с прошением
оставить его на действительной службе в числе кадровых офицеров
и отменить приказ об увольнении его в запас63.

Вернёмся же к описанию дальнейшей службы майора Киселя.
13 сентября 1921 г. он вернулся в Польшу, где вновь приступил
к исполнению должности заместителя 2-го уланского Гроховского
полка в Сувалках. С 14 по 17 ноября, а также с 23 ноября по 1 декабря
1921 г. он временно исполнял должность командира полка
в отсутствие майора Викентия Ясевича. 5 декабря того же года
в приказе по полку за № 328 было объявлено о награждении майора
Киселя Крестом Храбрых в первый раз (официально же о награде
было объявлено в декрете Главнокомандующего 23 ноября 1921 г.
в «Сборнике приказов по личному составу»). 24 декабря Кисель
в сочельник уехал в отпуск, о чём было объявлено в приказе по полку
за № 347. По возвращении в Сувалки в приказе по полку за № 45

                                                
62 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych z dn. 8 lipca 1921 r., [w:] Dziennik Per-

sonalny, 8 lipca 1921 r., nr 27, s. 1187; CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan
Światołdycz-Kisiel. List gen.-ppor. Bielińskiego do Oddziału V Sztabu Generalnego
M.S.Wojsk. z dn. 4/VIII 1921 r.; Podanie mjr. Kisiela do D-wa 3 Br. Jazdy
z dn. 6.V.22 r.; Odpis rozkazu V Oddz. Szt. Gen. M.S.Wojsk. L.71980/O/ Rg. Tjn.
z dn. 15.X.1921 r.; List Szefa Oddziału V Szt. Gen. M.S.Wojsk. do Ogólnej Komisji
Werifikacyjnej z dn. 14/XII.1921 r.

63 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Raport
mjr. Kisiela do Oddz. V Szt. Gen. M.S.Wojsk. z dn. 3 listopada 1921 r.
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от 15 февраля 1922 г. было объявлено о праве ношения майором
Киселем следующих знаков отличия:

1) памятный перстень III Польского корпуса;
2) памятный знак «За Волынь 1919» за № 252;
3) памятный знак Литовско-Белорусской дивизии64.
В этом месте сделаем небольшое отступление. 2 января 1922 г.,

в рамках ежегодного выставления характеристик офицеров,
подполковник Рышард Гешковский, командир 26-го уланского
Великопольского полка, в Городзее таким образом охарактеризовал
своего бывшего подчинённого майора Киселя за 1921 г.: Характер
о.[чень] хороший. Обязательность хорошая. Физическая
выносливость средняя. Самостоятельность, энергия и инициатива
достаточные. Интеллект хороший. Организаторские способности
средние. Идейность о.[чень] хорошая. Общая оценка хорошая. Как мы
видим, характеристика совпадает с той, что Гешковский выставил
1 мая 1921 г. Весьма схожую характеристику, но уже за 1922 г.
выставили: командир 2-го уланского Гроховского полка подполковник
Ясевич (6 мая 1922 г.), командир IV Конной бригады полковник
Евгений Слясский (7 мая 1922 г.) и Инспектор Конницы при
Инспекторате Армии № 1 в Вильно полковник Юлиуш Руммель
(13 мая 1922 г.)65.

19 марта 1922 г. приказом Военному Министерству Dep.II
L.1574/22 майор Кисель был переведен в 10-й уланский Литовский
полк с оставлением в списках Гроховских улан. 27 числа того же
месяца он выехал в 2-недельный отпуск по служебным делам.
К новому месту службы в Свенцяны Вильгельм Кисель прибыл
14 апреля 1922 г. (Приказ III конной бригаде. Выписка из
Распоряжений об изменениях за № 5) и в тот же день временно
вступил в командование полком т.к. командир подполковник Терентий
О’Бриен де Ласси находился в отпуске (приказ по полку
за № 117/22)66.

Тем временем, майор Вильгельм Кисель продолжал борьбу
за право служить в Войске Польском в качестве кадрового офицера.
Ситуация для него осложнялась и тем, что в тот период Войско

                                                
64 Ibidem, Karta Ewidencyjna z 1929 r.; Dekret Wodza Naczelnego z dn. 23 listo-

pada 1921 r., [w:] Dziennik Personalny, 23 Listopada 1921 r., nr 40, s.1546.
65

 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Arkusz ewi-
dencyjno-kwalifikacyjny.

66 Ibidem, Karta Ewidencyjna z 1929 r.
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Польское переходило на штаты мирного времени. Это неизбежно
привело к значительному числу увольнений в запас.

Как указывалось выше, Военное министерство собирало
необходимые документы для рассмотрения возможности переводе
майора в число кадровых офицеров Войска Польского. В частности,
10 ноября 1921 г., по личному распоряжению генерала Рашевского, из
командования Генерального Округа «Познань» в V Отдел Штаба
Военного министерства был прислан рапорт, содержавший крайне
негативную оценку служебных и личных качеств Вильгельма Киселя.
В нём, среди прочего, было указано, что Май.[ор] Кисель обладает
настырным характером, преследует своих начальников, стараясь
получить от них похвальную характеристику. Но были также
и документы с позитивной оценкой качеств Киселя. Так, 22 марта
1922 г. подполковник Викентий Ясевич направил в вышеупомянутый
Отдел Штаба Военного министерства, в котором «усиленно» просил
об оставлении Киселя на действительной службе67. Увы, но видимо
приведённые аргументы не сумели убедить Общую Проверочную
комиссию. В результате, в «Сборнике приказов по личному составу»
№ 9 от 14 апреля 1922 г. был опубликован приказ Руководителя
Военного Министерства о демобилизации, которую надлежало
провести командирам Округов Корпусов и 2-й Армии. К нему
прилагался III список офицеров запаса, подлежащих увольнению68.
В нём значилось имя и Вильгельма Киселя. Тем не менее, ввиду
возможной необходимости замещения либо нехватки, либо уходящих
кадровых офицеров, в указанном приказе желавшим офицерам запаса
была предоставлена возможность возвращения на военную службу
в качестве кадровых. Для этого они были должны:

- соответствовать необходимым требованиям, установленными
в Законе «Об основных обязанностях и правах офицеров Войск
Польских», а также в прочих соответствующих актах;

- подать прошение о переименовании их в кадровые офицеры по
команде вплоть до командиров Округа Корпуса69 не позднее 12 мая
1922 г.;

                                                
67

 Ibidem, Meldunek w/z Dowódcy O.G. Poznań do Oddz. V Szt. Gen. M.S.Wojsk
z dn. 10 listopada 1921 r.; Podanie mjr. Kisiela do D-wa 3 Br. Jazdy z dn. 6.V.22 r.

68
 Предыдущие списки I и II были опубликованы в Dz. Pers. nr 37/21 и nr 1/22

соответственно.
69

 Одинаковые с командирами Округов Корпусов права и полномочия

в указанном вопросе имел и командующий 2-й Армией.
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- приложить к данному прошению собственноручно подписанную
декларацию с обязательством остаться в рядах армии на постоянной
основе.

На командирах Округов Корпусов лежала ответственность
за проверку следующих аспектов: а) имеют ли кандидаты
образовательный ценз; б) имеют ли кандидаты необходимое военное
образование; в) были ли прошения поданы по команде и снабжены
аттестациями предыдущих начальников. Из числа прошений, имевших
наилучшую аттестацию, командиры Округов Корпусов должны были
выбрать кандидатов в числе, не превышающим 10% от
демобилизованных в их Округе офицеров в списках I и II, и до 20 мая
направить их список Военному министру70.

Согласно приказу, 6 мая 1922 г. в Свенцянах временно
командующий 10-м уланским Литовским полком майор Кисель
написал необходимое прошение на имя командира III Конной
бригады, (в состав которой входили Литовские уланы), к которому
приложил упомянутые выше характеристики полковников: Кавецкого,
Пискора, Писани, а также генерала Дурского. Кроме того, он
приложил характеристику, выставленную генералом Карницким за
период командования Киселем 16-м уланским Великопольским
полком. Майор указал названия курсов, которые он окончил, и тот
факт, что он был награждён Крестом Храбрых и представлен к ордену
«Виртути Милитари». В тот же день Вильгельм Кисель подписал
необходимую декларацию с обязательством остаться на службе
в армии на постоянной основе. 7 мая он направил вышеупомянутые
документы командованию бригады, сообщая, что его учётная карточка
до тех пор не прибыла из 2-го уланского полка, и что за ней выслан
нарочный. Прошение вместе с документами зашло в канцелярию
бригады на следующий день. 9 мая временно командующий III Конной
бригадой полковник Пилсудский направил прошение Киселя
«с горячей поддержкой» командованию 2-й Армии. 10 мая он дал
майору следующую характеристику: О.[чень] способный и любящий
военную службу офицер, профессионально для несения таковой
полностью подготовлен. Национально сознателен, оказывает
положительное влияние на Офицерский Корпус. На службе и вне
службы безукоризнен. Оставление майора Киселя в Войске, в качестве
кадрового офицера, считаю полезным для Армии. 13 мая Инспектор
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 Rozkaz demobilizacyjny Kierownika Ministerstwa Spraw Wojskowych,
[w:] Dziennik Personalny, 14 kwietnia 1922 r., nr 9, s.312-314.
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конницы при Инспекторате Армии № 1 в Вильно полковник Юлиуш
Руммель также положительно охарактеризовал Киселя: Знаю Майора
Киселя как хорошего офицера, который во всех отношениях
соответствует званию кадрового офицера71. В архивном деле не
сохранились документы, содержащие сведения о дальнейшем ходе
рассмотрения прошения майора. Однако с уверенностью можно
утверждать, что и в этот раз кандидатура Вильгельма Киселя была
отклонена, и он остался в качества офицера запаса, временно
оставленного на действительной службе. Эти сведения, как и перевод
Киселя в списки 10-го уланского Литовского полка, следуют из
приложения к «Сборнику приказов по личному составу» № 57
от 20 декабря 1922 г. под названием: «Список офицеров запаса,
временно оставленных на действительной службе».

Тем временем, служба Киселя текла своим чередом. 9 июня 1922 г.
он сдал полк вернувшемуся из отпуска командиру Терентию О’Бриен
де Ласси (приказ по полку за № 161/22). На основании § 2 приказа по
полку за № 198/22 Кисель временно вступил в должность I члена
Хозяйственной комиссии полка. Должность эту он сдал 21 сентября
того же года ротмистру Водзинскому и был назначен 1-м
заместителем командира полка (приказ по полку за № 264/22 § 3). Во
время исполнения должности I члена Хозяйственной комиссии полка
в приказе по полку за № 198/22 § 3 от 17 июля было объявлено об
оставлении майора запаса Киселя на действительной службе на
основании распоряжения V Отдела Штаба  Военного министерства
L.17300 от 19 апреля 1922 г.72

17 ноября 1922 г. командир 10-го уланского Литовского полка
подполковник Терентий О’Бриен де Ласси в ежегодном дополнении
аттестации майора Киселя за 1922 г. в графе «Описание
непосредственного начальника» указал: Человек серьёзный со
сложным характером. Хорошо руководит офицерским корпусом.
Хороший коллега, но при этом требовательный. Благодаря своим
утончённым манерам и воспитанию является прекрасным примером».
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 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Podanie mjr.
Kisiela do D-wa 3 Br. Jazdy z dn. 6.V.22 r.; Meldunki mjr. Kisiela do D-twa III Bry-
gady Jazdy z dn. 7 maja 1922 r.; Opinija o mjr. Kisielu z 10 p. uł. Wystawiona przez
płk. Piłsudskiego; List w/z Dowodcy III Brygady Jazdy płk. Piłsudskiego do Dowódz-
twa 2 Armji O.V z dn. 9/V.1922 r.; Opinija o majorze Kisielu Inspektora Jazdy przy
Inspektoracie Armji Nr.1 płk. Rómmla z dn. 13.V.1922.
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Далее подполковник указал: «Заменяя Ком-ра полка, очень хорошо
с этим справлялся. Обладает большим опытом как командира полка,
так и штаб-офицера. Полностью соответствует более высокой
должности до ком-ра полка включительно. 29 марта 1923 г. командир
VIII Конной бригады полковник Стефан Стржеменский в графе
«Мнение высших начальников, выставляющих аттестацию» указал:
Характер сформировавшийся, спокойный. Хороший коллега
и начальник, хотя в обхождении с подчинёнными офицерами
неровный. Обладает утончёнными манерами и воспитанием. Следует
отметить, что в отличие от предыдущих аттестаций, полковник
Стржеменский указал на хорошие физические способности майора
и на его занятия конным спортом. Но также как и предыдущие
начальники, он отметил отсутствие больших руководящих
способностей. Общая оценка двух начальников: «Хороший»73.

10 февраля 1923 г. в приказе по полку за № 41/23 было объявлено
о награждении Вильгельма Киселя Крестом Храбрых во второй раз.
Само награждение майора как бывшего члена Польской военной
конфедерации на территории России было объявлено в распоряжении
Военного министра от 15 июня 1922 г.74

В дальнейшем в Литовских уланах отношения майора
с командиром и офицерами не сложились. Ввиду сложившейся
ситуации он подал рапорт о переводе в другой полк. Командир 10-го
уланского Литовского полка подполковник О’Бриен де Ласси
направил этот рапорт командиру VIII Конной бригады, приведя
в сопроводительном письме интересные детали, проливающие свет на
произошедшее. Он указал, что прилагая рапорт май.[ора] Киселя
просьбу его поддерживаю и со своей стороны прошу приложить
усилия для перевода его в другой полк и прислать мне другого штаб-
офицера. Считаю своим долгом отметить, что выставляя май.[ору]
Киселю аттестацию в ноябре п.[рошлого] г.[ода], я опирался на
имевшиеся в его распоряжении аттестации, т.к. имея его под своим
началом лишь с июня 1922 г. и в условиях сильного разброса
дислокации полка, я не узнал его в достаточной мере. В настоящее
время при более близком служебном контакте, живя в одних
казармах, я констатировал, что ошибался относительно его умения
управления Офицерским Корпусом и хорошего отношения к офицерам.

                                                
73 Ibidem, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za 1922 rok.
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Некоторые происшествия заставили меня детально изучить это,
и я пришёл к убеждению, что май.[ор] ]Кисель потерял авторитет
из-за чрезмерной фамильярности <...>, бестактности по отношению
к старшим и младшим офицерам в полку, его нервозного характера
и т.п. Далее О’Бриен де Ласси указал, что лишь устранение подобной
ситуации спасло полк от печальных последствий. Ввиду
вышеизложенного командир считал весьма желательным перевод
и для добра полка, и для добра самого  май.[ора] ]Киселя, которому
это послужит уроком, и если он будет более старательным на
службе и изменит своё поведение, то сможет быть очень хорошим
и полезным офицером в Войске Польском75. По всей видимости, не
желая оставаться в полку, 31 марта майор Кисель выехал в отпуск для
отдыха, из которого вернулся спустя полтора месяца – 16 мая 1923 г.
5 июня он был командирован в Инспекторат конницы на один день по
кадровым вопросам (приказ по полку за № 156/23). Наиболее
вероятно, речь шла о поведении майора и переводе его в другой полк.
На следующий день Комиссией Польской военной конфедерации на
российских землях майору было признано право на ношение
памятного знака этой организации за № 126.

Скорее всего, по причине отсутствия на тот момент свободных
вакансий в других полках, но не желая оставаться в расположении
Литовских улан, 12 июня 1923 г. майор Вильгельм Кисель был
командирован из Белостока в столицу в уездную комендатуру
пополнений (УКП) «Варшава Город.II» на должность председателя
инспекционно-врачебной комиссии (приказ по полку за № 163/23 § 4).
На этой должности, связанной с призывом в Войско Польское
новобранцев, майор Кисель, не смотря на трудности, проявил себя
с наилучшей стороны, о чём 30 октября 1923 г. комендантом УКП
подполковником Мушиньским ему было свидетельство следующего
содержания: Майор СВЯТОЛДЫЧ-КИСЕЛЬ Вильгельм,
прикомандированный 11 июня с.г. к местн.[ой] УКП в качестве
председателя Инспекционно-Врачебной Комиссии, исполнял свои
обязанности до 26 сентября с.г.

При исполнении вышепоименованных обязанностей май.[ор]
КИСЕЛЬ проявил м.[ного] инициативы, энергии и способностей
в работе, тем более, что ввиду отсутствия постоянного закона
о всеобщей воинской повинности, работа  Инспекционно-Врачебной
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Комиссии опирается лишь на множество приказов и распоряжений
высших властей, не смотря на это Инсп.[екционно]-Врач.[ебная]
Ком.[иссия] под руководством май.[ора] КИСЕЛЯ действовала,
к моему превеликому удовольствию, чрезвычайно исправно. За это от
имени службы выражаю май.[ору] КИСЕЛЮ признательность
и благодарность76. Однако, после окончания командировки майор
Кисель в Белосток не вернулся. По причине болезни он остался на
лечение в Уяздовском госпитале. Об этом было объявлено в приказе
по полку от 14 октября 1923 г. за № 287/23.

Несколькими днями ранее имело место продолжение дела,
связанного с поведением Киселя в 10-м уланском полку. 10 октября
командир Литовских улан Терентий О’Бриен де Ласси сделал
письменный выговор майору за неподобающее поведение в разговорах
с младшими офицерами против Ком-ра и Офицеров 10-го Уланского
Полка и за выдвижение против Ком-ра 10-го Уланского Полка
необоснованных обвинений. Эта история ещё отразиться на
дальнейшей карьере Вильгельма Киселя, о чём будет сказано ниже.
Наконец, распоряжением Военного министра от 20 октября 1923 г.
майор Кисель был переведен из 10-го уланского Литовского во 2-й
конно-егерский полк77.

К новому месту службы в Грубешов Вильгельм Кисель прибыл
около месяца спустя – 17 ноября 1923 г., когда приказом по полку за
№ 123/23 был назначен заместителем командира полка  и I членом
полковой Хозяйственной комиссии. К исполнению означенных
должностей майор приступил 19 ноября. 7 декабря он получил право
ношения почётного знака Верховного Польского Военного Комитета
за № 216 за выдающиеся заслуги в деле формирования польских войск
в России. В тот же день приказом L.16578/III Командования Округа
Корпуса № II Люблин Кисель (по его собственной просьбе) был
освобождён от сдачи полонистического экзамена (польский язык,
литература и история). Об этом его письменно уведомил командир
полка подполковник Антоний Длугоборский 10 декабря. Несколько
ранее, 1 декабря он же в ежегодном дополнении аттестации майора
Киселя за 1923 г. дал хорошую оценку его служебных качеств, но
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 Ibidem, Zaświadczenie płk. Muszyńskiego z dn. 30.X.1923 r.
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 Ibidem, Arkusz ewidencyjno-kwalifikacyjny; Wyciąg z Rejestru kar dla majora
Światołdycz-Kisiela Wilhelma; Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych,
[w:] Dziennik Personalny, 20 października 1922 r., nr 67, s.715.
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сделал оговорку, что по причине недолгого пребывание майора
в полку более детальной характеристики дать не может78.

Приказом по полку за № 2/24 от 2 января 1924 г. майор был снят
с должности заместителя командира полка и назначен инструктором
верховой езды. 10 февраля Вильгельм Кисель написал рапорт
командиру полка Антонию Длугоборскому, в котором вновь затронул
вопрос о переводе в число кадровых офицеров. Он подчеркнул своё
невыгодное положения офицера запаса на действительной службе,
в частности, более низкое жалованье (на 75 пунктов). В документе он
перечислил все свои прежние заслуги, а также имена высших
офицеров конницы, которые за него ходатайствовали в прошлом. Из
текста также следует, что осенью 1923 г. ликвидационной комиссией
по делам проверки генерала Каэтана Ольшевского имя Киселя было
внесено в список кандидатов в кадровые офицеры. Командир уважил
прошение Киселя, и 11 февраля направил командиру II Конной
бригады полковнику Феликсу Дзевицкому рапорт майора с просьбой
выставить свою характеристику Киселя и направить документы далее
во Львов инспектору конницы при Инспекторате Армии
№ V с просьбой о дальнейших характеристиках. К своему рапорту
Длугоборский приложил характеристику следующего содержания:
Май.[ор] Святолдыч-Кисель был переведён во вверенный мне полк
в октябре месяце 1923 года и временно исполнял должность моего
заместителя, от 27 же декабря 1923 года исполняет должность
инструктора верховой езды и руководит обучением подофицеров
полка, а также Школой кадр.[овых] подоф.[ицеров] Кон.[ной]
Бр.[игады].

Во время показанной службы Май.[ор] Святолдыч-Кисель показал
себя как о.[чень] хороший штаб-офицер, и с порученными ему
задачами справлялся с полным знанием дела.

Ввиду чего прошу об оставлении Май.[ора] Святолдыч-Киселя
в качестве кадрового офицера в этом полку на занимаемой им
должности». 14 февраля в Ровно полковник Дзевицкий, со своей
стороны, выставил Киселю такую характеристику: «Хороший офицер
на фронте, в условиях мирного времени как инструктор
и воспитатель офицеров оказывает положительное влияние. Просьбу
поддерживаю. В тот же день она была направлена генералу Паевскому
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dencyjna z 1929 r.; Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za 1923 rok; Odpis
listu ppłk. Długoborskiego z dn. 10/12 1923.



Хороший строевой офицер…

_______________________________________________________________

115

с просьбой, после подготовки характеристики, направить документы
далее Командованию Округа Корпуса № II в Люблине. Наконец,
инспектор конницы при Инспекторате Армии № V во Львове генерал
бригады Александр Паевский также положительно охарактеризовал
Киселя и поддержал просьбу: Согласен с характеристикой Ком-ра
Бригады[,] просьбу поддерживаю79. В конце концов, пройдя по
инстанциям, документы были отправлены и получены во
II Департаменте Конницы Военного министерства.

В 1924 г. завершилась история с выговором, вынесенным
подполковником Терентием О’Бриен де Ласси за неподобающее
отношение к младшим офицерам полка. Как оказалось, майор Кисель
подал жалобу начальству на командира и офицеров 10-го уланского
Литовского полка. На этом основании было начато расследование,
в которое были вовлечены, среди прочих, генеральный инспектор
конницы генерал Тадеуш Розвадовский, чины Военного министерства,
а также Округов Корпусов № I и II. Стоял даже вопрос об увольнении
Киселя из армии по предложению командования Округа Корпуса
№ I и шефа  II  Департамента кавалерии Военного министерства.
В результате в марте 1924 г. командир Округа Корпуса № I в Варшаве
генерал бригады Даниель Конажевский уведомил своего визави-
командира Округом Корпуса № II в Люблине, что обвинения,
выдвинутые Киселем против своих бывших полковых коллег из
Литовского уланского полка, не соответствуют действительности,
и основаны были на информации, полученной майором от вестового.
Генерал Конаржевский также сообщил, что считал подачу
Вильгельмом Киселем жалобы, основанной на столь недостоверных
сведениях, неподобающим поступком. Как бы то ни было, со службы
Кисель уволен не был. Возможно, открылись новые факты,
говорившие в пользу майора80.

Тем временем шло переформирование конно-егерских полков из
дивизионной кавалерии в отдельные полки кавалерии, т.е. переход на
штаты и организацию, аналогичные таковым в полках улан
и шеволежеров. Изменения эти затронули и 2-й конно-егерский полк.
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 Ibidem, Raport mjr. Kisiela do D-cy 2 p. Strzelców Konnych z dn. 10.II.1924
r.; Prośba D-cy 2 p. Strzelców Konnych Długoborskiego; Opinije płk. Dziewickiego i
gen. bryg. Pajewskiego; Odpisy meldunków ppłk. Długoborskiego i płk. Dziewickie-
go.
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skiego z dn. 1.XII.1923 r.; Odpis listu D-cy O.K. Nr.I do D-cy O.K. Nr. II z marca
1924 r.
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В связи с этим 19 мая 1924 г. Вильгельм Кисель был назначен
квартирмистром. В Грубешове Кисель пробыл недолго – в августе
1924 г. он оставил 2-й конно-егерский. Распоряжением врид Военного
министра генерала дивизии Стефана Маевского от 31 августа он был
переведён в 5-й конно-егерский полк. Причиной перевода стал острый
конфликт с офицерами и командиром полка Антонием Длугоборским.
Это следует из профессиональной характеристики, которую тот дал
Киселю 8 сентября 1924 г.: В настоящее время я хорошо узнал
май.[ора] Святолдыч-Киселя. Показательно амбициозный, очень
нетактичный по отношению к младшим и штаб-офицерам полка.
Невыносимый в общении. Чрезвычайно хитрый, интриговал против
командира полка, временно будучи его заместителем, а затем
квартирмистром полка. По упомянутым причинам совершенно не
соответствует кадровому офицеру полка, и поэтому никаких
ответственных должностей ему доверить нельзя81. Но что же
послужило причиной столь негативной характеристики? Ведь тот же
самый Антоний Длугоборский всего несколькими месяцами ранее
дважды положительно охарактеризовал Киселя и, как нам известно,
даже ходатайствовал о его переименовании в кадровые офицеры.
Ответ на этот вопрос содержится в рапорте самого Киселя в Общий
отдел Командования Округа Корпуса № V в Кракове через
командование 5-й Отдельной кавалерийской бригады от 5 ноября
1924 г. Составил его он уже в расположении 5-го конно-егерского
полка в Тарнуве, куда прибыл уже на следующий день после
официального перевода, т.е. 1 сентября 1924 г. Ввиду особого
интереса приводим текст документа практически полностью:
Докладываю, что с момента выявления мною огромных
злоупотреблений во 2. конно-егерском полку, Подполк. Длугоборский[,]
командир полка[,] радикально изменил своё поведение по отношению
ко мне, явно поддерживая Офицерский Корпус, и вынес предложение о
переводе меня в запас, предоставив перед этим мне, как
Квартирмистру полка, на два дня перед приездом следователя, давно
полагавшийся мне отпуск для лечения, но ввиду судебного дела я им не
воспользовался.

Представление меня к переводу в запас тем более поражает, что
ранее тот же самый Командир полка дважды охарактеризовал меня
как способного и необходимого в полку штаб-офицера, и представил
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меня к переводу в число кадровых офицеров и к производству в чин
подполковника по выбору82 в ежегодном дополнении за 1923/24 г.,
о чём сообщил мне лично.

Также утверждаю, что решение Командира полка о переводе
меня в запас было принято непосредственно после его возвращения из
отпуска 11.VII.1924, под давлением замешанных в злоупотреблениях
офицеров, которые сообщили ему, что я был главным обвинителем
перед следственной комиссией, направленной по поручению Генерала
Ромера, Ком-ра К.[омандования] О.[круга] К.[орпуса] Люблин,
в результате моих рапортов.

Дела исключительно с уголовной окраской были открыты во
2. к.[онно]-е.[герском] п.[олку] в результате моих рапортов,
касаются во многих случаях не только 11 офицеров, против которых
возбуждено уголовное дело, но также личности Ком-ра полка
подполк. Длугоборского83. К сожалению, в архивном деле не
сохранились документы о ходе и результатах данного расследования.
Вполне возможно, что упомянутые майором злоупотребления
действительно имели место, тем более что в то время они не были
редкостью. Однако ясным было одно – во 2-м конно-егерском полку
Вильгельм Кисель продолжать службу не мог.

Восемь дней спустя после прибытия в Тарнув, т.е. 9 сентября
1924 г. майор Кисель отправился в отпуск по служебным делам до
26 сентября. Вскоре после возвращения в полк, 29 сентября он
временно вступил в командование полком на время командировки
командира в 5-ю Отдельную кавалерийскую бригаду, т.е. до 8 ноября
того же года. 9 ноября 1924 г. майор вновь, как и на предыдущем
месте службы, вступил в должность квартирмистра.
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Скажем несколько слов о подготовке служебной характеристики
майору Киселю за 1924 г. В упомянутом рапорте Командованию
Округа Корпуса № V от 5 ноября 1924 г. он просил, чтобы ввиду
сложившейся ситуации, характеристику ему подготовили не во 2-м
конно-егерском, а в 5-м, и в сроки, установленные Командованием
Округа. В Кракове к просьбе майора прислушались, для чего
полковому и бригадному командирам был разослан соответствующий
приказ L.10046/Og. Tjn. от 3 января 1925 г. На это 5 января командир
5-го конно-егерского полка полковник Адам Розвадовский подготовил
рапорт командиру Округа Корпуса № V, направленный по команде
бригадному командиру. В нём Розвадовский указал, что достаточно
хорошо майора Киселя он пока не знает, т.к. практически постоянно
временно исполнял должность командира бригады, бывая в полку
лишь изредка. Далее он написал следующее: Я мог однако
констатировать, что он проявляет много доброжелательности,
кроме того это человек гладкий, хорошо воспитанный и с хорошим
общим образованием. Однако ввиду того, что май.[ор] Святолдыч-
Кисель Вильгельм в обоих полках в которых служил, то есть
10 ул.[анском] п.[олку] и 2 к.[онно]-е.[герском] п.[олку], получил
характеристики, не свидетельствующие положительно о его
характере, как с точки зрения его поведения по отношению
к начальству, так и к подчинённым, я не считаю оставление его на
службе в качестве кадрового офицера полезным, разве если бы
оказалось, что негативные характеристики не соответствуют
действительности, о чём, однако, не мне судить. Как мы видим,
Розвадовский не захотел брать ответственность, и предпочёл
повторить мнение предыдущих начальников майора, и на основании
этого сделал вывод о нежелательности для пользы службы перевода
майора в число кадровых офицеров. 5 января 1925 г. командир 5-й
Отдельной кавалерийской бригады полковник Генрик Бжезовский в
своём рапорте Командованию Округа Корпуса № V также указал, что
не может охарактеризовать майора Киселя ввиду пребывания
в длительном отпуске, и последовавшего затем отъезда на курс
в Варшаву84. К чести высшего начальства, характеристику за 1924 г.
Вильгельму Киселю не выставили, и оставили его на действительной
службе.
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24 апреля 1925 г., в связи с отъездом командира полка Адама
Розвадовского на курс для штаб-офицеров в Грудзёндзе, майор Кисель
временно вступил в командование полком. Исполнял он её
(с коротким перерывом с 19 июля по 4 августа, когда находился
в отпуске) до 29 сентября того же года85.

В период временного командования полком в службе майора
Киселя произошла очередная неприятность. Ещё в конце зимы того
года военный прокурор при военно-окружном суде в Кракове
подполковник корпуса судей доктор Бартник инициировал
возбуждение дела против Вильгельма Киселя и полкового казначея
капитана Яна Ляховича. Суть обвинения заключалось в следующем.
Майор Кисель как квартирмистр полка, вопреки своим обязанностям,
совершенно не занимался документами Хозяйственной комиссии
полка. В результате, капитан Ляхович либо самостоятельно, либо при
помощи старшего сержанта Юзефа Гузы подделывал подпись майора
на платёжных поручениях в авизо полковой кассы. Действия майора
квалифицировались как правонарушения на основании §§ 147
(недостаток надзора за подчинёнными либо сознательное сокрытие их
вины) и 92 (непослушание приказу в делах службы, заключающееся
в невыполнении или самовольным изменении либо преступлении
приказа) военно-уголовного кодекса 1872 г. (изд. 1921 г.). О ходе дела
был информирован V Отдел Генерального штаба Военного
министерства. В результате, 28 мая (по другим данным – 2 июля)
1925 г. по предложению прокурора при военно-окружном суде
№ V командир Округа Корпуса № V объявил майору Киселю
письменный выговор за то, что как квартирмистр полка
и обладатель второго ключа к кассе полка не закрывал тем ключом
кассу до 26/II 25 г., но оставлял кассу только под надзором полкового
казначея, что могло стать причиной очень серьёзных убытков для
казны. Выговор был вынесен на основании § 141 (неспособность
к исполнению либо самовольное оставление вверенного поста)
упомянутого выше военно-уголовного кодекса 1872 г. Преследование
же майора Киселя за правонарушение, предусмотренное § 147 было
прекращено ввиду недостатка доказательств обвинения по
предложению военного прокурора в Кракове от 12 мая того же года86.
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 Ibidem, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za 1923 rok; Odpis meldun-

ku Wojk. Prokur. Dr. Bartnika ppłk.K.S. do Oddz. V Szt. Gen. M.S.Wojsk.
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В 1925 г. майор Кисель, на основании «Списка по старшинству
офицеров запаса кавалерии», опубликованном в «Офицерском
ежегоднике» за 1924 г., получил старшинство в чине с 1 июня 1919 г.
и 37-й очередью в одинаковом старшинстве87.

6 ноября 1925 г. в Тарнуве полковник Розвадовский в ежегодном
дополнении аттестации майора Киселя за 1925 г. в графе «Описание
непосредственного начальника» указал: Характер развитой с очень
высоким понятием о чести. Очень лояльный по отношению
к начальству, открытый и добрый по отношению к подчинённым,
старательный и обязательный. В прочих графах документа он также
положительно охарактеризовал майора, однако отметил, что занимать
хозяйственную должность пока не может. Очевидно, Розвадовский
учёл письменный выговор, объявленный майору в мае. В свою
очередь, исполняющий должность командира 5-й Отдельной
кавалерийской бригады полковник Генерального штаба Владимир
Тышкевич 10 ноября того же года отметил: Полностью
соответствует должности квартирмистра. Для заместителя
ком.[андира] полка пока недостаточно профессиональных знаний,
очень старательный и амбициозный, нервозный. После переобучения
будет хорошим кадровым оф.[ицером]88.

19 января 1926 г. Вильгельм Кисель получил отпуск по семейным
делам до 26 числа того же месяца (приказ по полку за № 19/26).
19 апреля распоряжением Военного министра он получил право на
принятие и ношение французской Межсоюзнической медали в память
войны 1914 – 1918 гг., а 26 июня ему было дано право ношения
полкового знака 5-го конно-егерского полка (офицерский крест за
№ 34), о чём было объявлено в приказе по полку за № 86/26.
15 сентября Киселю был предоставлен отпуск для лечения до 2 ноября
1926 г. (приказ по 5-й Отдельной кавалерийской бригаде за № 23)89.

21 сентября 1926 г. Департамент кавалерии Военного министерства
направил письмо L.dz.10523/Og. в 5-ю Отдельную кавалерийскую
бригаду касательно перевода некоторых офицеров запаса бригады

                                                                                                                      
z dn. 3 lutego 1925 r.; Odpis meldunku Wojk. Sędziego Śledczego do Oddz. V Szt.
Gen. M.S.Wojsk. z dn. 12 lutego 1925 r.; List Szefa Sądu Dr. Biełińskiego płk.
K.S. do Dowódcy 5 p.s.k. z dn. 2 lipca 1925 r.; Arkusz ewidencyjno-kwalifikacyjny.

87 Ibidem, Karta Ewidencyjna z 1929 r.; Lista Starszeństwa Oficerów Rezerwy

Kawalerii, [w:] Rocznik Oficerski 1924 r., Warszawa 1924, s.618.
88

 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Roczne uzu-
pełnienie listy kwalifikacyjnej za 1925 rok.

89 Ibidem, Karta Ewidencyjna z 1929 r.
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в число кадровых. В нём было указано, что в таком случае майор
Кисель получит старшинство в чине с 1 августа 1919 г. и 16-ю очередь
в одинаковом старшинстве. Вместо находившегося в отпуске
командира бригады соответствующее уведомление было направлено
в 5-й конно-егерский полк начальником штаба бригады майором
Генерального штаба Тадеушем Шмигельским. Об этом был уведомлен
сам Кисель, и новость эта возражений с его стороны не вызвала90.
Однако вместо перевода в число кадровых офицеров последовало
увольнение со службы.

17 ноября 1926 г. в Тарнуве исполняющий должность командира
5-го конно-егерского полка подполковник Ян Ольшевский
в ежегодном дополнении аттестации майора Киселя за 1926 г. в графе
«Описание непосредственного начальника» указал: Характер слабый,
поддающийся влиянию, очень нервозный. По отношению к начальству
лоялен, по отношению к подчинённым недостаточно решителен.
Обладает образцовыми манерами. Не смотря на то, что Ольшевский
отметил интеллигентность майора, в прочих графах, как и при общей
оценке, он указал «Посредственный». На следующий день командир
5-й Отдельной кавалерийской бригады полковник Генрик Бжезовский
так аттестовал Киселя: Посредственный офицер – общая служебная
ценность мала – оставление этого офицера запаса на
действительной службе пользы армии не принесёт. На основании
этих аттестаций Военный министр Юзеф Пилсудский своим
распоряжением от 24 ноября 1926 г. уволил майора Киселя
с действительной службы с 30 ноября того же года. Уволен он был
к местожительству в родное имение «Полесь». 30 ноября ему было
выдано временное свидетельство об увольнении со службы,
действительное до момента выдачи в УКП постоянного документа91.
Следует сделать ещё одно важное замечание – Вильгельм Кисель был
уволен в запас без пенсии.

Считая решение об увольнении несправедливым, Вильгельм
Кисель подал прошение на имя Военного министра Юзефа
Пилсудского о восстановлении на действительной службе. Спустя

                                                
90 Ibidem, Odpis pisma Szefa Sztabu 5 Samodzielnej Brygady Kawalerii do Do-

wódców 3 p.uł. i 5 p.s.k. z dn. 21.IX.1926 r.; Odpis meldunku D-cy 16 p.uł. do Szefa
Departamentu Kawalerii M.S.Wojsk. z dn. 4.II.1929 r.

91
 Ibidem; Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za 1926 rok; Odpis tymcza-

sowego zaświadczenia z dn. 30.XI. 1926 r.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wojsko-

wych, [w:] Dziennik Personalny, 24 listopada 1926 r., nr 50, s.416.
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почти два года оно было удовлетворено – 1 сентября 1928 г. Юзеф
Пилсудский призвал майора 5-го конно-егерского полка Киселя на
действительную службу с назначением в хорошо знакомый ему 16-й
уланский Великопольский полк, при этом оставляя неизменным его
нынешний статус офицера запаса. Перевод же в число кадровых
офицеров должен был состояться после выполнения всех требований
соответствующих нормативно-правовых актов. На службу Кисель (чей
адрес в то время был: Варшава, Галерея Люксенбурга), должен был
явиться в течение месяца со дня призыва. Данное распоряжение
11 сентября было направлено исполняющим обязанности Шефа Бюро
кадров Военного министерства подполковником Млынарским:
командирам Корпусов Округов № V и VII, в Департамент кавалерии,
в 16-й уланский полк, а также самому майору Киселю. Последний же
прибыл в Быдгощ, место своей службы, 22 сентября 1928 г. 13 октября
того же года на основании приказа по полку за № 85/28 он принял
должность командира запасного эскадрона полка92.

Вскоре командир полка полковник Раймунд Бжозовский
представил Вильгельма Киселя к награждению медалью в память
войны 1918-1921 гг. Эта награда была дана майору 8 ноября 1928 г. на
основании приказа 3-й Кавалерийской дивизии от того дня за № 29,
о чём было объявлено в приказе по полку за № 95/28.

23 ноября 1928 г. последовало очередное представление.
Полковник Бжозовский представил майора к награждению другой
медалью, на этот раз – в память 10-летия обретения независимости.
Награда была дана 28 ноября того же года на основании приказа 3-й
Кавалерийской дивизии от того дня за № 33, о чём было объявлено
в приказе по полку за № 99/28.93

1 февраля 1929 г. Вильгельм Кисель был назначен временно
исполнять должность заместителя командира полка ввиду отсутствия
последнего, с одновременным исполнением своей должности
командира запасного эскадрона (приказ по полку за № 9/29). Кисель

                                                
92

 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Rozkaz Mi-
nistra Spraw Wojskowych L.741/B.P. Kaw. 3503/28  z dn.1 września 1928 r.; List
w/z Szefa Biura Personalnego ppłk. Młynarskiego do Dowódców O.K. Nr. V i VII,
Departamentu kawalerii, 16 p.uł., mjr. Kisiela; Roczne uzupełnienie listy kwalifika-
cyjnej za 1928 rok.

93 Ibidem, Wniosek o nadanie medalu pamiątkowego za wojnę 1918-1921; Wnio-
sek o nadanie Medalu Dziesięciolecia Odzyskania Niepodłegłości z dn. 23/XI.28 r.;
Karta Ewidencyjna z 1929 r.
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сдал эту должность 18 марта того же года, и убыл в отпуск до
17 апреля (приказ по полку за № 21/29).

Тем временем, 20 февраля 1929 г. командир полка полковник
Бжозовский в ежегодном дополнении аттестации майора Киселя за
1928 г. дал ему положительную характеристику с общей оценкой
«Хороший». По его мнению, майор соответствовал должности
районного инспектора лошадей94.

В начале февраля 1929 г. вновь был затронут вопрос о переводе
Киселя в число кадровых офицеров. 4 февраля полковник Раймунд
Бжозовский подготовил рапорт на имя Шефа Департамента кавалерии
Военного министерства, который направил по команде. В нём он
самым положительным образом охарактеризовал майора, и просил
о переводе его в число кадровых офицеров. 22 февраля рапорт
с представлением был направлен командиром 3-й Кавалерийской
дивизии генералом бригады Станиславом Сохачевским командиру
Округа Корпуса № VII в Познани генералу дивизии Казимиру
Дзержановскому. Адресовал этот рапорт Сохачевский Военному
министру через Шефа Департамента кавалерии. Командир Округа,
в свою очередь, направил рапорт адресату 23 марта 1929 г.95 Как
следует из документов архивного дела, предполагалось перевести
Киселя в число кадровых офицеров с 1 января 1929 г. со старшинством
с 1 октября 1928 г. и 1-й очередью в одинаковом старшинстве. Однако
долгожданный перевод в число кадровых офицеров наступил
распоряжением президента Речи Посполитой лишь 18 июня 1930 г.
Старшинство же в чине майора было даровано с 1 января 1928 г.
и 69-й очередью в одинаковом старшинстве96.

Тем временем, новый командир 16-го уланского Великопольского
полка подполковник Тадеуш Былинский 18 сентября 1929 г.
в ежегодном дополнении аттестации майора Киселя за 1929 г.
охарактеризовал майора как выдающегося во многих аспектах, «очень
хорошего патриота» с общей оценкой «Очень хороший». Командир

                                                
94 Ibidem, Arkusz ewidencyjno-kwalifikacyjny; Roczne uzupełnienie listy kwali-

fikacyjnej za 1928 rok.
95

 Ibidem, Odpis meldunku D-cy 16 p.uł. do Szefa Departamentu Kawalerii
M.S.Wojsk. z dn. 4.II.1929 r.; Raport D-cy 3 Dywizji Kawalerii gen. bryg. Socha-
czewskiego do Ministra Spraw Wojskowych przez Szefa Dep. Kaw. z dn. 22 lutego
1929 r.; Raport D-cy O.K. Nr. VII gen. dyw. DzierŜanowskiego do Ministra Spraw
Wojskowych przez Szefa Dep. Kaw. z dn. 23 marca 1929 r.

96 Ibidem, Czarnetka Redakcji Dziennika Personalnego; Zarządzenie Prezydenta

Rzeczypospolitej, [w:] Dziennik Personalny, 18 czerwca 1930 r., nr 11, s.196.
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считал, что при условии окончания курса для штаб-офицеров
в Грудзёндзе он будет соответствовать должности заместителя
командира полка. Командир кавалерийской бригады «Торунь»
полковник Роман Абрахам отметил, что считает майора Киселя очень
хорошим офицером с большой любовью к военной службе. Очень
хорошую оценку Киселю дал также и командир Округа Корпуса
№ VIII генерал бригады Стефан Паславский97.

4 марта 1930 г. майор Кисель, на основании приказа Департамента
кавалерии Военного министерства L.dz.1153/Pers.30., получил
латышский знак лётчика. К сожалению, каковы были обстоятельства
для этого награждения нам не известно. 1 мая того же года
Вильгельму Киселю по приказу командира полка был предоставлен
отпуск до 9 мая того же года. Судя по всему, он поехал на родную
Виленщину для урегулирования каких-то вопросов. Такой вывод
можно сделать на том основании, что 5 мая по болезни он попал в
госпиталь укреплённого района «Вильно». Не смотря на прекрасную
аттестацию за 1929 г. Вильгельм Кисель не был отправлен
в Грудзёндз, а вместо этого 20 июля 1930 г. был переведён в Серадз на
должность районного инспектора лошадей. Как следует из ежегодного
дополнения аттестации Киселя за 1931 г. в 1930 г. ему было даровано
старшинство в чине майора с 1 июля 1919 г. и 4-й очередью
в одинаковом старшинстве98.

Не смотря на прекрасные характеристики начальства за 1930
и 1931 гг. президент Речи Посполитой по предложению Военного
министра 19 декабря 1930 г. отправил майора Вильгельма Киселя
в отставку с 31 декабря 1931 года99.

После выхода в отставку Свентолдыч-Кисель проживал в Варшаве.
В «Списке по старшинству кавалерийских офицеров в отставке»,

                                                
97 CAW WBH, AP sygn. 13742, Wilhelm Juljan Światołdycz-Kisiel. Roczne uzu-

pełnienie listy kwalifikacyjnej za 1929 rok.
98

 Ibidem, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za lata 1930 i 1930; Wyciąg
z księgi urlopów oficerskich w 1930 roku 16/2 p. uł.Wlkp.

99 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, [w:] Dziennik Personalny, 19 grud-
nia 1930 r., nr 17, s.364. Распоряжение было принято в связи с достижением Киселем

в 1931 г. 46-летнего возраста, т.е. когда до максимального возраста для офицера

в чине майора (53 года) осталось не более 7 лет. Основанием для такого

распоряжения послужила ст. 100 п.б Закона «О пенсионном обеспечении

государственных служащих и кадровых офицеров» в редакции распоряжения

президента Речи Посполитой от 12 декабря 1926 г. (см.: Dz. U.R.P. nr. 122 poz. 705)

и от 29 ноября 1930 г. (см.: Dz. U.R.P. nr. 82 poz. 647).
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опубликованном в «Ежегоднике офицеров запаса» за 1934 г., указано,
что майор Кисель имел старшинство в чине с 1 января 1928 г. и 10-ю
очередь в одинаковом старшинстве. В том же «Ежегоднике» его имя
значилось в списке офицеров, предполагаемых к призыву в случае
войны. Кисель состоял на учёте в УКП «Варшава Город.III»100. По
некоторым данным, в конце 1930-х он переехал на Виленщину.
Интересно, но в эти годы отставной майор поддерживал связь со
своими бывшими сослуживцами-Елисаветградскими гусарами. Это
следует из письма от 11 июля 1936 г. полковника Н.В. Линдестрема,
проживавшего в Ленинграде, А.И. Мартынову, находившемуся
в эмиграции: Передайте мой сердечный привет Лидии Петровне101,
Киселю и Дегнеру102, если увидите их у себя, а также и всем старым
друзьям103. Вполне возможно, что он входил в состав полкового
объединения Елисаветградских гусар.

В последний раз майору Киселю пришлось встать в строй
в сентябре 1939 г. Он был мобилизован с назначением в Запасный
центр Поморской кавалерийской бригады. Согласно семейным
преданиям, после вторжения Красной армии 17 сентября он решил
пробиваться на Ковенскую Литву. По дороге майор встретил отряд
Войска Польского с молодым поручиком во главе. Кисель принял
командование отрядом, с которым и попал в советский плен. По
состоянию на 23 декабря 1939 г. он находился в Козельском лагере для
военнопленных. Его имя упомянуто в дневнике, найденном в 1943 г.
при останках Владимира Войды, в записи от 24 декабря 1939 г. как
встреченного накануне. Одно из последних упоминаний о нём
встречаем у Генрика Гожеховского, офицера 16-го уланского
Великопольского полка, узника Козельска: Были в лагере несколько
офицеров из нашего полка: майор в отставке Вильгельм Святолдыч-

                                                
100

 Lista Starszeństwa Oficerów Stanu Spoczynku Kawalerji, [w:] Rocznik Ofi-

cerski Rezerw, Warszawa 1934, s.337; Korpus Oficerów Kawalerji. a) Przewidziani

do uŜycia w czasie wojny, [w:] Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934, s.846.
101

 Лидия Петровна Мартынова (урождённая княжна Вадбольская) – супруга

бывшего командира полка генерал-лейтенанта А.И. Мартынова, председателя

полкового объединения Елисаветградских гусар.
102

 Андрей Карлович Дегнер – офицер-Елисаветградец, участник Первой мировой

и Гражданской войн.
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 Н.В. Линдестрем, 28 скорбных писем голубого гусара. 1931–1937 гг. (Из

коллекции баронессы М.Д. Врангель Архива Гуверовского института), [w:] Русское

прошлое: историко-документальный альманах, СПб 1996, nr 6, c.315.
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Кисель…104. Согласно списку-предписанию за № 015/2 от 5 апреля
1940 г. между 7 и 9 апреля майор Кисель был направлен
в распоряжение начальника УНКВД по Смоленской области. Офицер
3-го гусарского Елисаветградского и 16-го уланского Великопольского
полков Вильгельм Свентольдыч-Кисель был расстрелян в Катыни
между 9 и 11 апреля 1940105. Так трагически закончилась жизнь этого
славного кавалериста.

Abstract

Major Wilhelm Światołdycz-Kisiel

The author presents the biography and Russian and Polish mili-
tary service of Major Wilhelm Światołdycz-Kisiel (1885-1940). He got
his secondary education in Sankt-Petersburg in the famous
“Annenschule”. After obtaining his general certificate there in 1906,
he entered the Business Academy in Leipzig, Germany. However,
having finished only two semesters there, he left it and joined 32nd
Chuguievsky Dragoons of the Russian Imperial Army. In 1908 Kisiel
was transferred to the further military service to the Jelizawietgrad
Cavalry School. In 1910 Kisiel was commissioned as a Cornet (2nd
Lieutenant) in the 3rd Jelizawietgradsky Hussars. After the out-
break of the Great War in 1914 Wilhelm Światołdycz-Kisiel fought
as Machine Gun Troop commander, later as Squadron Leader
against Germans, Austro-Hungarians and Bulgarians. In 1917 after
the Bolshevik Revolution Staff-Captain Kisiel formed a Polish
squadron from the troops of the Polish nationality serving in the
ranks of the 3rd Cavalry Division. However, due to the Revolution
anarchy he didn’t manage to join any major Polish formation and
had to stay in German-occupied Ukraine. In June 1918 Kisiel joined
the Ukrainian Army of Hetman Skoropadsky where he served until
December of that year. In early 1919 Kisiel, promoted to Major,
joined the 10th Lancers of the Polish Army. In 1919-1920 he fought
the Bolsheviks on different positions – he was Squadron Leader

                                                
104

 Г. Гожеховский, На Катынской дороге, [w:] Катынь. Свидетельства,

воспоминания, публицистика, Москва 2001, c. 37.
105

 Убиты в Катыни. Книга памяти польских военнопленных – узников

Козельского лагеря НКВД, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от

5 марта 1940 г., oтв. сост. Гурьянов А., Москва 2015, c. 668.
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of the Reserve Squadron of the 4th Lancers, Commanding Officer
of the Tartar Regiment of Horse, acting Commanding Officer of 16th
Lancers and finally Kisiel served as liaison officer attached to the
Brigade of Don Cossacks fighting on the Polish side.

During the Interwar period of 1921-1939 Kisiel continued his fur-
ther military career, which he completed in 1931.

After the outbreak of the Second World War Major Wilhelm
Światołdycz-Kisiel returned to active service. He was taken prisoner
by the Red Army and ended his life as a victim of the Katyń Massa-
cre in the spring of 1940.

Keywords: Wilhelm Światołdycz-Kisiel, biography, military
service, Great War, Second World War, Katyń Massacre

Słowa kluczowe: Wilhelm Światołdycz-Kisiel, biografia, słuŜba
wojskowa, I wojna światowa, II wojna światowa, Katyń
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Wydarzenia roku 1944 w miejscowości śerechowa

śerechowa to niewielka miejscowość połoŜona w gminie Łęki
Szlacheckie, w odległości około 19 km na południowy wschód od
Piotrkowa Trybunalskiego. PołoŜenie wsi stosunkowo daleko od
miast, bliskość duŜego kompleksu leśnego Nadleśnictwa Lubień,
a takŜe a moŜe przede wszystkim poczucie moralnego obowiązku
walki o Ojczyznę sprawiły, Ŝe śerechowa była uczestnikiem strasz-
nych wydarzeń w czasie II wojny światowej. Pomimo niewielkich
rozmiarów wieś moŜe poszczycić się bogatą historią, o której niestety
nawet nie wszyscy jej mieszkańcy wiedzą. Celem niniejszego arty-
kułu nie jest jednak przedstawianie monografii śerechowej, a uka-
zanie jedynie jednego z najbardziej tragicznych fragmentów jej dzie-
jów. Najbardziej znanym wydarzeniem, wokół którego narosło wiele
legend i nieścisłości wśród okolicznej ludności są zdarzenia z maja
1944 roku. Apogeum stanowił dzień 10 maja 1944 r., kiedy Niemcy
dokonali pacyfikacji wsi1. Niemniej jednak opisując tę tragedię  nale-
Ŝy spojrzeć w szerszym kontekście na wydarzenia mające miejsce
w śerechowej. Pozwoli to na odkrycia nieznanych szerzej wątków
historii tej miejscowości.

Rok 1939 dla Polaków był czasem niepokoju i wyczekiwania na
rozpoczęcie spodziewanych działań wojennych. Mieszkańcy wsi czę-
sto mający ograniczony dostęp do informacji, zajęci cięŜką pracą
związaną z rolnictwem nie mieli czasu martwić się sprawami polity-
ki międzynarodowej. Wszystko zmieniło się w sierpniu tego roku,
gdy ogłoszono mobilizację wojskową. Wielu męŜczyzn pomimo trwa-
jących Ŝniw musiało opuścić swe rodziny i udać się do przypisanych

                                                
1 J. Fajkowski, J. Religa, Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945, War-

szawa 1981, s. 270.
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jednostek wojskowych. Powszechna mobilizacja wojskowa nie omi-
nęła męŜczyzn zamieszkałych w śerechowej2.

JuŜ od pierwszych dni września 1939 r. mieszkańcy śerechowej
byli świadkami wydarzeń II wojny światowej. Wbrew powszechnie
obowiązującej w opinii publicznej tezie, II wojna światowa nie rozpo-
częła się ostrzałem ze szkolnego okrętu liniowego Schleswig-Holstein
na Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte. 1 września
1939 r. około godziny 4.40 niemieckie Luftwaffe zaatakowało odległy
o 21 km od granicy polsko-niemieckiej Wieluń3. Miasto zamieszki-
wało w owym czasie 16 tys. osób4, z czego około 4200 osób stanowiła
ludność Ŝydowska5. Pierwszym celem ataku nieprzyjaciela był ozna-
czony symbolami Czerwonego KrzyŜa szpital Wszystkich Świętych6.
Początkowo ludność po zawyciu syren była przekonana, iŜ są to za-
planowane na ten dzień ćwiczenia Ligi Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej7. W wyniku bombardowania zginęło 1200 osób8.
Zniszczenia zabudowy sięgały 70%9. W mieście nie przebywały wów-
czas Ŝadne polskie jednostki wojskowe10.

Biorąc pod uwagę odległość, ówczesną małą powszechność samo-
chodów wśród mieszkańców wsi polskich, a takŜe połoŜenie śerecho-
wej moŜna domniemywać, iŜ jej mieszkańcy początkowo nie byli
świadomi rozpoczęcia wojny atakiem na Wieluń. JednakŜe moŜna
stwierdzić, Ŝe wiedzieli o wydarzeniach odbywających się na tere-
nach bliŜej połoŜonych. Po przełamaniu polskiej obrony pod Często-
chową 2 września wojska niemieckie zaczęły kierować się w kierun-
ku Piotrkowa Trybunalskiego. W tym czasie gen. Wiktor Thommée
wydał rozkaz zorganizowania obrony na odcinku KsięŜy Młyn-
Rozprza. Zadanie to otrzymał płk. Ludwik CzyŜewski. Zgodnie
                                                

2 Przykład Romana Nicińskiego, pradziadka autora, zmobilizowanego do pułku
artylerii lekkiej.

3 E. C. Król, Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niem-
czech 1919-1945, Warszawa 2006, s. 249.

4 Ibidem.
5 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa

1977, t. 27, s.23.
6 H. Gosk, A. Zieniewicz, Teraźniejszość i pamięć przeszłości: rozumienie historii

w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Warszawa 2006, s. 125.
7 K. Janowicz, Pierwszy dzień: działania lotnicze nad Polska 1 września 1939,

Warszawa 2008, s. 43.
8 E. C. Król, op. cit, s. 249.
9 E. C. Król, op. cit, s. 249
10 T. Jurga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 289.
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z otrzymanym rozkazem miał utrzymać tę linie obrony do 4 wrze-
śnia. Pułkownik dysponując niewielkimi siłami stworzył obronę
opartą na 3 wzniesieniach (Borowskie Góry). Pomimo znaczącej
przewagi wojsk niemieckich zacięte walki trwały od 2 do 5 września.
Obrona Gór Borowskich jest uznawana za jedną z największych bi-
tew kampanii wrześniowej. Szczyty Gór Borowskich wielokrotnie
były zajmowane przez Niemców i Polaków. O ofiarności Ŝołnierzy
płk. CzyŜewskiego świadczy fakt, Ŝe podejmowali walkę na bagne-
ty11. Wycofanie Polaków nastąpiło 5 września po otrzymaniu rozka-
zu. O zwycięstwie Niemców zawaŜyły wsparcie lotnicze oraz siły
pancerne. Obrona Gór Borowskich nazywana jest „Piotrkowskimi
Termopilami”12.

Od pierwszego dnia września trwały bombardowania oddalonego
od śerechowej o 19 km Piotrkowa Trybunalskiego13. Miasto to po-
dobnie jak Wieluń i wiele innych miast stało się celem nalotów mimo
nie stacjonowania w nich Ŝadnych wojsk14.  Pierwszym celem była
stacja towarowa PKP w Piotrkowie15. W trwających do 5 września
nalotach i ostrzałach artyleryjskich zginęło około 150 osób, a znisz-
czonych zostało około 200 zabudowań16. Piotrków Trybunalski był
takŜe areną zaciętych walk 5 września. PołoŜony był bowiem na
głównym szlaku 10 Armii niemieckiej prowadzącym na Warszawę.
4 września wojska polskie zajęły wyznaczone pozycje zarówno
w mieście jak i na jego przedpolach na odcinku Kargał-Las – Longi-
nówka. Następnego dnia około godziny 10.00 wojska niemieckie
(1 Dywizja Pancerna) po kolejnym bombardowaniu miasta i ostrzale

                                                
11 Bitwa pod Borowską Górą, http://www.1939.pl/bitwy/niemcy/bitwa-pod-

borowska-gora/index.html, [dostęp: 20.10.2017].
12 Nazwa „Piotrkowskie Termopile” umieszczona jest na pomniku upamiętniają-

cym bohaterów obrony Gór Borowskich, jest takŜe rozpowszechniana przez miejsco-
wą ludność i lokalnych historyków.

13 J. Gumkowski, Eksterminacja ludności w Polsce w czasie okupacji niemieckiej,
1939-1945, Poznań 1962, s. 24.

14 W Piotrkowie Trybunalskim stacjonował co prawda w okresie międzywojen-
nym 25 Pułk Piechoty, jednakŜe w ostatnich dniach sierpnia 1939r. pułk ten prze-
niesiono na pozycje bojowe 7 Dywizji Piechoty pod Częstochową; zob. Wrzesień ’39
w Piotrkowie, https://www.epiotrkow.pl/artykul/Wrzesien-39-w-Piotrkowie, 2792,
[dostęp: 20.10.2017].

15 Ibidem.
16 NajwaŜniejsze wydarzenia z historii Piotrkowa Trybunalskiego,

http://www.cit.piotrkow.pl/index.php/twk/196-najwaniejsze-wydarzenia-z-historii-
piotrkowa-trybunalskiego, [dostęp: 20.10.2017].
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artyleryjskim rozpoczęła próbę zdobycia miasta, jednakŜe polskie
jednostki odparły atak. Po powtórnym ostrzale i ataku lotniczym, po
godzinie 14 Niemcy zaczęli stopniowo wypierać polskie wojska
z Piotrkowa Trybunalskiego17.

NajbliŜej połoŜone miasto Sulejów, oddalone od śerechowej
o około 18 km równieŜ znacząco ucierpiało w pierwszych dniach woj-
ny. W mieście znajdowało się około 7 tyś osób. W bombardowaniach
trwających od 4 do 6 września 1939 r. zginęło około 700 osób, znisz-
czenia zabudowy sięgały 80%18. CięŜkie naloty, w których śmierć
poniosło tak wiele osób, a takŜe dokonano wielkich zniszczeń zabu-
dowy mogły być spowodowane duŜą liczbą ludności Ŝydowskiej za-
mieszkującej miasto.

17 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez ZSRR.
Tym samym kraj ten wykonał tajny protokół do paktu Ribbentrop-
Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.19 Atak był zupełnym zaskoczeniem dla
strony polskiej. Przekreślił on jakiekolwiek pozostałe wśród Polaków
nadzieję na uratowanie Ojczyzny. Przesądził takŜe o podjęciu decyzji
o opuszczeniu przez władze RP terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem ewakuacji miało być zapewnienie ciągłości władzy oraz gwa-
rancja jej suwerenności20. Planowano poprzez Rumunię, która za-
chowywała neutralność w tej wojnie, przedostać się do Francji.
W nocy z 17 na 18 września 1939 r. w Kutach Prezydent RP Ignacy
Mościcki, premier Felicjan Sławoj-Składkowski, ministrowie, człon-
kowie parlamentu i inni najwaŜniejsi urzędnicy państwowi opuścili
Ojczyznę21. Władze Królestwa Rumunii mimo obowiązującego ukła-
du sojuszniczego z RP, jak równieŜ własnych zapewnień o umoŜli-
wieniu przejazdu, zdecydowały o internowaniu najwyŜszych władz

                                                
17 Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim,

http://www.1939.pl/bitwy/niemcy/bitwa-pod-piotrkowem_trybunalskim_tomaszo-
wem_mazowieckim/index.html, [dostęp: 20.10.2017].

18 K. Myszkowska, Bombardowanie Sulejowa, https://sulejowhistoryczny.
wordpress.com/2016/11/03/bombardowanie-sulejowa, [dostęp: 20.10.2017].

19 Tajny protokół do paktu III Rzesza - ZSRR z 23 sierpnia 1939,
https://pl.wikisource.org/wiki/Tajny_protok%C3%B3%C5%82_do_paktu_III_Rzesza_
-_ZSRR_z_23_sierpnia_1939, [dostęp: 20.10.2017].

20 Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 17 września 1939 r. do obywa-
teli Rzeczypospolitej, M.P. z 1939 r. Nr 213, poz. I.

21 A. Kastory, Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002, s. 111.
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Rzeczypospolitej22. W związku z tym zdecydowano o nominacji na-
stępcy Prezydenta RP. 30 września 1939 r. Ignacy Mościcki wyzna-
czył na to stanowisko Władysława Raczkiewicz, jednak akt nomina-
cji w celu zachowania ciągłości władzy antydatowano na dzień
17 września23. W dniu wyznaczenia następcy Mościcki zrzekł się
urzędu24. Nowo zaprzysięŜony Prezydent Rzeczypospolitej mianował
Prezesem Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego25. Kilka dni
później, 6 października działania wojenne zakończone zostały klęską
wojsk polskich. Polacy jednak nie mogli pogodzić się z przegraną
i utratą odzyskanego zaledwie 21 lat wcześniej po 123 latach zabo-
rów własnego państwa. Pozostali w kraju Ŝołnierze stworzyli naj-
większą armię podziemną w okupowanej Europie26. Część z nich jed-
nak wyemigrowała najpierw do Francji, a następnie do Wielkiej Bry-
tanii tworząc tam Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

20 września 1940 r. przebywający w Wielkiej Brytanii gen. Wła-
dysław Sikorski podjął decyzję o stworzeniu pierwszej polskiej jed-
nostki spadochronowej i o pilnym podjęciu lotów do Polski27. W paź-
dzierniku tego roku koło Manchesteru zorganizowano pierwszy pol-
ski kurs spadochronowy, który ukończyło 12 skoczków. Warto jednak
zaznaczyć, iŜ Cichociemni nie stanowili samodzielnej jednostki woj-
skowej.

Oddział VI Sztabu Naczelnego (przemianowany później na Od-
dział Specjalny) zajmował się rekrutacją i szkoleniem Cichociem-
nych. Oddział rozwinął się z komórki składającej się z 13 osób
w 1940 r. do ośmiowydziałowego organizmu w roku 194428. Od po-
czątku rekrutację przeprowadzano opierając się o zasadę dobrowol-
ności. Dowódcy wyznaczali wyróŜniających się Ŝołnierzy, z którymi
członkowie Oddziału VI przeprowadzali rozmowę, która objęta była
tajemnicą wojskową. Ewentualna zgoda wyraŜona zostać musiała na

                                                
22 W. Kowalski, Kryzys prezydencki 1939 roku, http://muzhp.pl/pl/c/1386/kryzys-

prezydencki-1939-roku, 20.11.2017.
23 Ibidem.
24 Protokół zaprzysięŜenia Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewi-

cza, M.P. z 1939 r. Nr 218-219.
25 Pismo P. Prezydenta Rzeczypospolitej do Pana Generała Dywizji Władysława

Sikorskiego, mianującego Go Prezesem Rady Ministrów., M.P. z 1939 r. Nr 218-219.
26 A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń: zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa

2010, s. 326.
27 J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1988, s. 27.
28 Ibidem, s. 42.
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piśmie29. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe kandydaci mieli moŜliwość rezygnacji
z udziału w szkoleniu. Nie wiązało się to z Ŝadnymi konsekwencjami.
W wyniku rekrutacji chęć udziału w tym przedsięwzięciu zgłosiło
2413 osób, z czego 606 ukończyło szkolenia, 579 uznano za gotowych
do zrzutu na terenie kraju. Do końca października 1944 r. dokonano
zrzutu 316 Cichociemnych i 28 cywilnych kurierów30.

Szkolenie Cichociemnych nastawione było na jak najwięcej zajęć
praktycznych. Szkolenia dzieliły się na podstawowe 4 grupy: zasad-
nicze, specjalnościowe, uzupełniające, a takŜe praktyki31. Szkolenie
zasadnicze dla Cichociemnych-dywersantów obejmowało następujące
kursy: zaprawy dywersyjno-minerskiej, strzeleckiej i fizycznej; ba-
dań psychotechnicznych; spadochronowy; walki konspiracyjnej; od-
prawowy. Nie zaliczenie kursu zaprawowego skutkowało, co do za-
sady zakończenie „przygody” kandydata z Cichociemnymi3233. Naj-
słynniejszym ośrodkiem przygotowującym kandydatów do skoku był
ten zlokalizowany w Largo House, w Szkocji. Nazywany popularnie
„Małpim Gajem”34. Z pomocą własnych funduszy i własnymi siłami
polscy Ŝołnierze przekształcili zaniedbany pałacowy park w ośrodek
szkolenia35. Polacy wybudowali tam takŜe pierwszą wieŜę spado-
chronową na terenie Imperium Brytyjskiego36.

Na kursie odprawowym uczono kandydata nowej toŜsamości, le-
gendy o swojej postaci i pochodzeniu. Do dyspozycji kursanta były
gazety z okupowanej Ojczyzny. W tym czasie uczono takŜe realiów
Ŝycia pod okupacją. Otrzymywał takŜe kompletne ubranie cywilne.
Kurs trwał do 6 tygodni i ukończyło go 606 kandydatów37. Drugą
grupę szkoleń stanowiły szkolenia specjalnościowe. Miały one za za-
danie przygotowanie specjalistów w danych dziedzinach. Do tych
szkoleń zaliczały się:

• polski kurs wywiadu;

                                                
29 Ibidem, s. 64.
30 Ibidem, s. 52.
31 Ibidem, s. 68.
32 Wyjątek stanowiło nie ukończenie kursu z powodu: przypadkowego zranienia,

złamania lub zwichnięcia kończyny.
33 J. Tucholski, op. cit., s. 69.
34 K. Janicki, Jak trenowali Cichociemni?, http://ciekawostkihistoryczne.pl/

2013/10/20/jak-trenowali-cichociemni, [dostęp: 20.10.2017].
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 J. Tucholski, op. cit., s. 77.
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• lotniczy kurs o samolotach niemieckich;
• polski kurs pancerny, przeciwpancerny i kierowców;
• angielski kurs pancerny na sprzęcie niemieckim;
• radiotelegrafistów i radiomechaników
• angielski kurs środków łączności ziemia-lotnik38.

Wśród kursów uzupełniających znajdowały się m. in.:
• polski kurs szturmowy;
• angielski kurs wyrobu materiałów wybuchowych

i środków zapalających sposobami domowymi;
• angielski kurs łączności;
• angielski kurs sposobów zmiany wyglądu39.

W czasie praktyk kandydat uczył się sposobów na długotrwałe
przetrwanie w terenie. Podczas praktyk dbano o najmniejsze szcze-
góły, m. in. uczono fachu, który pod nową toŜsamością Cichociemny
miał znać, np. cukiernik. Praktyki odbywały się w cywilnych zakła-
dach.

Po trwającym kilka miesięcy szkoleniu Ŝołnierz gotowy był do
zrzutu. Przenoszono ich wtedy do stacji wyczekiwania. Przed odlo-
tem pozostawiał w depozycie wszelkie rzeczy osobiste i pamiątki ro-
dzinne. Samoloty z 6 osobowymi zespołami startowały początkowo
z Wielkiej Brytanii, a od końca 1943 r. przede wszystkim z nowych
baz we Włoszech.

W czasie lotu do Ojczyzny Cichociemni wyposaŜeni byli w:
• kombinezon;
• hełm z okularami;
• dwa bandaŜe elastyczne na kostki;
• dwie gumowe wkładki do butów;
• dwa pistolety automatyczne;
• amunicję do pistoletów (po 50 sztuk na pistolet);
• dwa zapasowe magazynki;
• składany nóŜ;
• łopatkę;
• latarkę elektryczną z zapasową baterią;
• kompas;
• płaską butelkę z rumem;
• apteczkę;
• płótno impregnowane gumą;

                                                
38 Ibidem, s. 78-80.
39 Ibidem, s. 80-81.
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• truciznę;
• przybory toaletowe;
• porcję Ŝywności;
• zestaw map;
• pieniądze;
• mapy rejonu lądowania;
• odprawę pienięŜną w zaplombowanej puszce;
• Cichociemni często wyposaŜeni byli w pas z pieniędzmi

dla Armii Krajowej od Rządu na Uchodźctwie40.
W 1944 r. na terenie śerechowej i okolicznych miejscowości dzia-

łał Oddział Partyzancki „Burza”. Oddziałem tym, utworzonym
11 listopada 1943 r. dowodził Stanisław Karliński ps. Burza4142.
W pierwszych dniach maja 1944 r. do stacjonującego w okolicach
Tomawy Oddziału Partyzanckiego „Burza” przybyli: kpt. Zbigniew
Kędzierski ps. Konrad- pełnomocnik Komendy Głównej AK do spraw
zrzutów oraz mjr Józef Łubnicki ps. Wojna- kwatermistrz Inspektora
Piotrków43. Oddział liczący wówczas ponad 100 osób stacjonował
u rodziny Niedźwieckich. Liczbę tę oprócz Ŝołnierzy OP „Burza” sta-
nowili takŜe kadeci ze Szkoły PodchorąŜych w Piotrkowie Trybunal-
skim oddelegowani celem odbycia szkolenia44. Celem wizyty oprócz
kontroli oddziału było przygotowanie miejsca zrzutu Cichociemnych
i ich odbiór. Po rekonesansie w terenie przy współpracy z dowódcą
oddziału wybrano 3 potencjalne miejsca lądowania spadochroniarzy:

• Straszów na polach majątku Grzybowskiego;
• śerechowa w trójkącie śerechowa-Tomawa-Kazimierzów;
• Ślepietnica45.

Zdaniem partyzantów najlepszą lokalizację dla umiejscowienia
zrzutowiska stanowiła Ślepietnica. Od strony zachodniej znajdowała

                                                
40 Skok, http://fundacjacichociemnych.pl/skok, [dostęp: 20.10.2017].
41 S. Burza-Karliński, W burzy dziejowej. Wspomnienia 1939-1945, Wrocław

2005, s. 77.
42 Stanisław Karliński ps. Onufry, Kruk, Burza od października 1939 r. organi-

zował na terenie ówczesnej gminy Ręczno, a następnie w sąsiednich gminach struk-
tury konspiracyjne.

43 S. Burza-Karliński, op. cit., s.106.
44 Ibidem, s. 107.
45 Ibidem.
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się otwarta przestrzeń46, która przylegała do lasów Nadleśnictwa
Lubień. Lasy te umoŜliwiały szybki transport i ukrycie sprzętu oraz
Ŝołnierzy. JednakŜe w miejscowości tej mieszkało 2 Niemców, z któ-
rymi wprawdzie nie było problemów, ale kpt. Konrad nie chciał ry-
zykować. Jako miejsce zrzutu wybrano zatem śerechowę, natomiast
jako placówkę zapasową oddaloną o 4 km ową Ślepietnicę47.

7 maja 1944 r. kpt. Zbigniew Kędzierski otrzymał potwierdzenie
planowanego zrzutu Cichociemnych48. Wiązało się to z koniecznością
zmiany kwater partyzantów, Stanisław Karliński zarządził wy-
marsz. Cel wyprawy oraz szczegóły dotyczące akcji trzymano w ta-
jemnicy nawet przed Ŝołnierzami z oddziału. Na miejsce Oddział
Partyzancki „Burza” dotarł w nocy z 7 na 8 maja49. Jako kwatery
słuŜące obserwacji i oczekiwaniu na zrzut wybrano 2 gospodarstwa
pod lasem w niedalekiej odległości od placówki odbiorczej. 9 maja
grupa złoŜona z 9 Ŝandarmów z posterunku w Ręcznie oraz 2 grana-
towych policjantów przyjechała furmankami do Kazimierzowa II.
Zajmowali się oni odbiorem narzuconego na polską ludność kontyn-
gentu. W miejscowości tej znajdował się dwór naleŜący do łódzkiego
przemysłowca branŜy odzieŜowej pochodzenia niemieckiego - Benni-
cha50. Właściciel przebywał w majątku głównie w okresie wakacyj-
nym. Od około 2 lat jednak ze względów bezpieczeństwa (obawiał się
oddziałów partyzanckich działających w tej okolicy) nie odwiedzał
swojej posiadłości51. W dworze pozostawała słuŜba, a takŜe polscy
robotnicy. Zarząd nad majątkiem sprawowali państwo Watmanowie.
MałŜeństwo to sprzyjało partyzantom, często oferując schronienie

                                                
46 Otwarta przestrzeń na zachodniej stronie zrzutowiska była waŜnym kryte-

rium doboru placówki, gdyŜ najczęściej zrzutu dokonywano w osi wschód-zachód,
a takŜe fakt, Ŝe samoloty nadlatywały od zachodu.

47 S. Burza-Karliński, op. cit., s. 107.
48 Ibidem, s. 108.
49 E. Wawrzyniak, Na rubieŜy Okręgu AK Łódź. Zarys dziejów Inspektoratu Re-

jonowego i Podokręgu AK Piotrków Trybunalski, Warszawa 1988, s. 163.
50 W opisach wydarzeń mających miejsce w maju 1944 r. w śerechowej zazwy-

czaj widnieje pod nazwiskiem „Benich”. JednakŜe w Łodzi przemysłowcem był
„Bennich”. RóŜnica w pisowni nazwiska wynikać moŜe z powodu zapisu nazwiska
znanego miejscowej ludności w formie fonetycznej. Wśród łódzkich fabrykantów
próŜno szukać „Benicha”.

51 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Zarząd Wo-
jewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (dalej ZWZBoWiD), Opis
pacyfikacji wsi śerechowa, sygnatura 157, s. 1.
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w dworze fabrykanta52. Przybyli Ŝandarmi i granatowi policjanci
zaczęli rekwirować i wywozić furmankami cenne przedmioty i me-
ble53. O podróŜy tego swoistego orszaku drogą, przy której oddział
Karlińskiego zajął pozycje osłaniające strefę odbioru spadochronia-
rzy poinformował patrol zwiadowczy54. Mimo chęci i dogodnej okazji
do likwidacji Ŝandarmów, którzy wykazywali się niejednokrotnie
okrucieństwem wobec ludności, partyzanci musieli pozwolić im odje-
chać. Rozkaz wydany Ŝołnierzom nakładał najwyŜszy priorytet na
odbiór zrzutu. Nie wiadomo z jakiego powodu jednak wrogowie za-
trzymali swoje furmanki i zaczęli strzelać w kierunku pozycji zaj-
mowanych przez Oddział „Burzy”. Polacy zmuszeni zostali do odpo-
wiedzi ogniem, kierując Ŝandarmów i policjantów wprost na pozycje
zajmowane przez PodchorąŜych pod dowództwem mjr Łubnickiego55.
W wyniku strzelaniny zginęło 9 Ŝandarmów. Starszy z granatowych
policjantów wyrzucając swą broń uciekł w kierunku Tomawy. Młod-
szy zdając sobie sprawę ze swojego połoŜenia zakopał broń w pryzmie
obornika po czym poddał się wchodząc do lasu. Partyzanci rozpoznali
w nim osobę, którą Armia Krajowa skazała na śmierć za działania
wobec mieszkańców Sulejowa56. Ukrytą broń odnalazł i przekazał
partyzantom miejscowy gospodarz. Tego samego dnia między godzi-
ną 14 a 15 do śerechowej przybyły oddziały SS i śandarmerii57.
W nocy przeprowadzili obławę w poszukiwaniu partyzantów w oko-
licznych lasach, jednak Ci wcześniej bezpiecznie opuścili ten teren.
O poranku 10 maja zabrano ciała Ŝandarmów, a do poszukiwań włą-
czono samoloty rozpoznawcze Fieseler Fi 156 "Storch"58. Po zakoń-
czeniu nieudanej obławy Niemcy rozpoczęli akcję pacyfikacyjną. Na
początku spalono dwór Bennicha w Kazimierzowie II by nigdy więcej
nie stał się schronieniem dla partyzantów59. Następnie udali się do

                                                
52 Przykład moŜe stanowić spotkanie Wielkanocne „jajeczko”, które odbyło się

w dworze w roku 1943. Gościnność państwa Watmanów potwierdzają takŜe powo-
jenne relacje mieszkańców śerechowej.

53 E. Wawrzyniak, op. cit., s. 163.
54 Wersja przedstawiona przez Stanisława „Burzę” Karlińskiego we wspomnie-

niach. Według Eugeniusza Wawrzyniaka, oddział partyzantów został zaalarmowany
przez zaniepokojonego mieszkańca śerechowej, E. Wawrzyniak, op. cit., s. 163.

55 E. Wawrzyniak, op. cit., s. 163-164.
56 S. Burza-Karliński, op. cit., s. 110.
57 Zob. przyp. 51.
58 Ibidem.
59 Ibidem, s.2.



Wydarzenia roku 1944 w miejscowości śerechowa
_______________________________________________________________

141

śerechowej i okradali gospodarstwa z Ŝywego inwentarza. Po ogra-
bieniu miejscowości około godziny 14.00 pociskami zapalający palono
kolejne gospodarstwa60. Do budynku szkoły, który jako jeden z nie-
licznych nie był zbudowany z drewna Niemcy nanieśli słomy po czym
podpalili. W wyniku pacyfikacji spaleniu uległo 78 gospodarstw tj.
cała zwarta zabudowa wsi61. Niestety, oprócz strat materialnych śe-
rechowa złoŜyła takŜe najwyŜszą ofiarę z istnień ludzkich. Wpraw-
dzie partyzanci z Oddziału „Burza” ostrzegli miejscową ludność62,
jednak nie wszyscy uciekli. Uciekinierzy znaleźli schronienie w oko-
licznych wsiach, m.in. Piwakach, Rajsku63. Zginęło 5 mieszkańców
śerechowej64:

• Józef Woźniak- wracający z pola, zastrzelony w sadzie
obok swego domu;

• Antoni Pełka- starał się ukryć w lesie swoje zwierzęta;
• Józef Macherowski- spalony Ŝywcem w swojej stodole;
• Wojciech Macherowski- zastrzelony po wyjściu z płoną-

cej stodoły, najpierw przestrzelono mu ręce;
• Ludwik Niciński- znaleziony przez Ŝandarmów 3 dni

po pacyfikacji wsi w gruzach swego gospodarstwa, zastrzelony
obok przydroŜnego krzyŜa65.

Wobec powyŜszego niemoŜliwe było przeprowadzenie akcji lądo-
wania w tym miejscu. Partyzanci udali się do miejscowości Ślepietni-
ca- zapasowego lądowiska66. Liczyli, Ŝe pilotów nie zmylą palące się
zabudowania i udadzą się nad Ślepietnicę67. Załoga Liberatora pod
dowództwem kpt. naw. Władysława Krywdy zobaczyła poŜar w śere-
chowej, lecz brak było świateł sygnalizacyjnych. Wobec czego udali
się na placówkę zapasową68. W nocy z 10 na 11 maja podczas operacji

                                                
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 S. Burza-Karliński, op. cit., s. 110.
63 APPT, ZWZBoWiD, Opis pacyfikacji wsi śerechowa, sygnatura 157, s. 2.
64 Ibidem.
65 Część starszych, nieŜyjących juŜ mieszkańców śerechowej przedstawiała inne

okoliczności śmierci Ludwika Nicińskiego. Wyrok śmierci wykonać mieli członkowie
Armii Krajowej, Niciński miał podszywać się pod partyzantów. Jednak na chwilę
obecną nie są znane dowody będące potwierdzeniem tej tezy.

66 S. Burza-Karliński, op. cit., s. 111.
67 Ibidem.
68 E. Wawrzyniak, op. cit., s. 165.
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pod kryptonimem „Weller 27” z bazy w Brindisi na terenie Włoch do
Polski przerzucono 6 Cichociemnych i 1 kuriera69:

• ppor. Jan Bienias, ps. Osterba;
• ppor. Kazimierz Bernaczyk, ps. Rango;
• kpt. Bohdan Kwiatkowski, ps. Lewar;
• ppor. Zdzisław Straszyński, ps. Meteor;
• ppor. Zygmunt Ulm, ps. Szybki
• kurier: ppor. Stanisław Niedbał-Mostwin, ps. Bask.

Wbrew powszechnie krąŜącej wśród okolicznej ludności w maju
1944 r. nie dokonano w miejscowości śerechowa zrzutu Cichociem-
nych.

Mało znane wydarzenie miało jednak miejsce kilka miesięcy póź-
niej w październiku 1944 r. W nocy z 16 na 17 października w opi-
sywanej miejscowości miało miejsce lądowanie Cichociemnych. śere-
chowska placówka odbiorcza uzyskała kryptonim „Newa”. W czasie
operacji „Wacek 1” przerzucono 6 skoczków70:

• sierŜ. Władysław Flont, ps. Grandziaron;
• ppor. Władysław Godzik, ps. Skrzat;
• kpt. Teodor Hoffmann, ps. Bugaj;
• płk dypl. Wacław Kobyliński, ps. Dziad;
• mjr Mieczysław Pękala, ps. Bosak
• rtm. Jan RóŜycki, ps. Busik.

W tym samym czasie odbywał się lot innej ekipy na lądowisko
w okolicach Częstochowy. Załoga samolotu nie mogła jej jednak od-
naleźć, po czym skierowała się na „Newę”. W ramach operacji „Po-
ldek 1” w śerechowej wylądowali:

• mjr Jerzy Emir-Hassan, ps. Turek 2;
• kpr. Aleksander Makagonow, ps. Wschód;
• por. Bruno Nadolczak, ps. Piast;
• ppor. Stefan Przybylik, ps. Gruch;
• płk. Roman Rudkowski, ps. Rudy.

Razem z wyŜej wymienionymi skoczkami wyskoczył jeszcze ppłk
Leopold Krizar, ps Czeremosz. Najprawdopodobniej w wyniku zaplą-
tania w taśmy spadochronów poprzedników, bądź wobec wady me-
chanizmu otwierającego jego spadochron, był ciągnięty przez samo-
lot, po czym spadł z nieotwartym spadochronem w okolicach Koń-

                                                
69 J. Tucholski, op. cit., s. 174.
70 Ibidem, s. 180.
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skich71. Zagadka związana z przyczynami śmierci nie została dotych-
czas w sposób fachowy przebadana. Próbę wyjaśnienia przyczyn po-
dejmuje Henryk Myśliński72. Po latach Stefan Przybylik występując
w filmie z 2008 r. reŜyserowanym przez Pawła Kędzierskiego pt. „My
Cichociemni. Głosy Ŝyjących” tak wspominał lądowanie: Niepowta-
rzalne przeŜycie. KaŜdy to zresztą inaczej przeŜywał. Jeden wyciągał
broń, tego owego Ja po prostu przytuliłem się do naszej polskiej ziemi
i się rozbeczałem. To było dla nas coś fantastycznego, Ŝe przylecieli-
śmy tutaj, Ŝeby walczyć z wrogiem w kraju.

śerechowa jest miejscowością o bardzo bogatej, choć nieco zapo-
mnianej historii. W artykule tym przedstawiono jedynie drobny, naj-
tragiczniejszy jej wycinek. Sama II wojna światowa przyniosła wiele
cierpienia mieszkańcom śerechowej. Pacyfikacja stanowiła apogeum.
Wiele jest innych tragicznych zdarzeń, przykładowo: wywózki
mieszkańców do obozów koncentracyjnych73, zastrzelenie w 1943 r.
Józefa Rusina74, czy wywózki ludności (w tym dzieci) do III Rzeszy
na przymusowe roboty75. Celem artykułu jest jednak przybliŜenie
historii z maja 1944 r., a takŜe związanej z lądowaniem Cichociem-
nych w Żerechowej.

Abstract

Events of 1944 in śerechowa

The article concerns the tragic event in history of śerechowa in
1944. śerechowa is a small village in Piotrkow County. After the
defeat in September 1939, the Poles formed the resistance move-
ment. Many partisan groups fought with German occupiers. At the
same time in France, and later in the UK were created Polish mili-
tary formations. Polish Armed Forces in the West was formed to
fight against Nazi Germany.  In May 1944, in śerechowa, partisans
waited for „Silent Unseen”. „Silent Unseen” were the polish elite
special forces, which were parachuted into occupied Poland.
                                                

71 Ibidem.
72 Zob. H. Myśliński, Śmiertelny skok „Czeremosza”, http://zeszyty-

kombatanckie.pl/smiertelny-skok-czeremosza, [dostęp: 20.10.2017].
73 Przykład Jana Sobczyka wywiezionego do Gross-Rosen, archiwum prywatne

autora.
74 Zob. przyp. 63.
75 Przykład Krystyny Kulik, archiwum prywatne autora.
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In 9 May partisans fought a battle with German police, killing Ger-
mans. In retaliation, the village was destroyed and 5 inhabitants
were killed. Paratroopers landing in śerechowa was canceled. How-
ever in October 1944 in this village landed 11 paratroopers.

The article is based on scientific literature, memories of wit-
nesses and archival sources. The sources used include archival ma-
terials from the State Archives in Piotrkow Trybunalski.

Keywords: śerechowa, second world war, resistance movement
Słowa kluczowe: śerechowa, druga wojna światowa, ruch oporu
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Gabriela Ziółkowska, Mariusz Ziółkowski
(Tomaszów Mazowiecki)

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych
przy kościele p.w. św. Barbary w Sołku,

gm. Opoczno, woj. łódzkie

W okresie od 28 sierpnia do 8 września 2008 r. autorzy artykułu
na zlecenie Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sołku przeprowadzili ba-
dania archeologiczne przy pracach ziemnych związanych z odbudową
budynku kościoła p.w. św. Barbary. Szczegółowy zakres prac miał
objąć wykonanie robót ziemnych metodami archeologicznymi oraz
rejestrację ruchomych i nieruchomych obiektów archeologicznych.

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Sołek leŜy na
terenie mezoregionu Wzgórz Opoczyńskich, tuŜ przy granicy z Rów-
niną Radomską1. Pod względem administracyjnym wieś połoŜona
jest we wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie gminy
i powiatu Opoczno2.

Nowy budynek kościoła zaprojektowany został w miejscu drew-
nianego kościółka, który uległ spaleniu 18 lutego 2008 r. Z poŜaru
ocalały ściany murowanej kaplicy bocznej, która miała zostać wkom-
ponowana w bryłę projektowanej świątyni. Kościółek usytuowany był
na skraju wsi Sołek, po zachodniej stronie asfaltowej drogi prowa-
dzącej z Zameczka do Bielowic. Wokół reliktów spalonego kościoła
roztacza się cmentarz otoczony kamiennym tynkowanym murem
o nieregularnym rzucie, zachowanym w bardzo złym stanie. Wejście
na teren kościelny usytuowane jest od strony północnej w postaci
kutej Ŝelaznej bramy, umieszczonej pomiędzy kamiennymi słupami.

Sołek będący pierwotnie częścią wsi Damujowice (obecnie Zame-
czek) posiada metrykę średniowieczną. Miejscowość znajdująca się

                                                
1 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000, s. 257-260.
2 Spis miejscowości w Polsce, red. G. Strycharz, Katowice 2001, s. 355.
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w rękach rodu Duninów, wzmiankowana była przez Jana Długosza3,
jak i następnie przez Jana Łaskiego4. W 1328 r. jako właściciel wy-
mieniony jest Piotr z Damujowic, natomiast w latach 1442-1445
dziedzicem był Mszczuj ze Skrzynna, starosta opoczyński (1440-
1446)5. W XVI w. miejscowość przeszła od Duninów-Damujowskich
w ręce rodziny Strzemboszów.

JuŜ w czasach późnego średniowiecza funkcjonowała w Damujo-
wicach „siedziba pańska”. „Castrum” tutejsze jest kilkakrotnie po-
świadczone w średniowiecznych źródłach pisanych. Obiekt znamy
z dokumentów z 1453 r., gdzie został określony jako zamek6, wspo-
mina o nim takŜe Jan Łaski7. Jego lokalizację oraz chronologię usta-
lili podczas przeprowadzonych w 1979 r. badań powierzchniowych
L. Kajzer i Z. Lechowicz.

Kościół ufundowany został w 1445 r. przez Mszczuja ze Skrzyn-
na, natomiast arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot nadał dziesię-
cinę z Gielniowa i Damniewskiej (Krzczonowskiej) Woli8. Do parafii
erygowanej w 1447 r. pierwotnie naleŜały wsie: Wygnanów, Giel-
niów, Damujowice (Zameczek) i najprawdopodobniej Krzczonów.
W początkach XVI w. wskutek utworzenia parafii w Gielniowie, któ-
ry otrzymał prawa miejskie, do parafii naleŜały tylko wsie Wygna-
nów i Damujowice. Najprawdopodobniej w połowie XVI w. parafia
przestała istnieć, gdyŜ nie ma o niej Ŝadnych wzmianek w regestrach
podatkowych. Nie została uwzględniona równieŜ w wykazie parafii
sporządzonym przez autorów „Atlasu Historycznego Polski. Woje-

                                                
3 J. Długosz, Joanis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Liber beneficiorum

dioecesis Cracoviensis, t. I, [w:] Joanis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis
Opera omnia, wyd. A. Przeździecki, Kraków 1863, t. VII, s. 335, 338.

4 J. Łaski, Liber beneficiorum archidioecesis Gnesnensis, wyd. J. Łukowski,
Gniezno 1880, t. I, s. 692.

5 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorow-
ski, t. IV, z. 1, Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka,
T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P. K. Wojciechowska, B. Wyrozumska, Wro-
cław – Warszawa – Kraków 1990, s. 296.

6 S. Kołodziejski, Średniowieczne budownictwo obronne na pograniczu Małopol-
ski z województwem sieradzkim i ziemią wieluńską, [w:] Między północą a połu-
dniem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowoŜytnych.
Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza, red. T. J. Horbacz, L. Kaj-
zer, Sieradz 1993, s. 153.

7 J. Łaski, op. cit., t. II, s. 642-643.
8 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,

red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1890, t. XI, s. 57.
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wództwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku”9. W XVIII w.
(?) parafia została przywrócona i przybrała wówczas nazwę Sołek.
Drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej erygowana została naj-
prawdopodobniej w 1675 r.10 Kościół p. w. św. Barbary w Sołku zo-
stał wpisany do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Kielcach nr Kl.IVA-
2/1/354/67 z dnia 21 czerwca 1967 r.

Przed poŜarem zespół kościoła parafialnego składał się z drew-
niano-murowanej świątyni z dobudowaną w początkach XIX w. mu-
rowaną kaplicą oraz czworobocznej, drewnianej, najprawdopodobniej
XIX-wiecznej dzwonnicy, wykonanej w konstrukcji słupowej11. Ko-
ściół został rozbudowany w latach 1930-1932. Zyskał wówczas trzy-
nawową część, z wieŜą na osi podłuŜnej kościoła, wysuniętą na ze-
wnątrz w kierunku zachodnim o 1,5 m oraz skrzydło północno-
wschodnie mieszczące zakrystię. Świątynia była orientowana, wyko-
nana w konstrukcji zrębowej, oszalowana. Kościół posiadał prawie
kwadratową nawę (7,5 x 9 m) z wydłuŜonym i węŜszym prezbiterium
zamkniętym wielobocznie. Od północy do prezbiterium przylegała
zakrystia. W początkach XIX stulecia do południowej ściany prezbi-
terium dobudowano murowaną kaplicę z kryptą, będącą rodzinnym
grobowcem fundatorów – rodziny DruŜbackich. Wewnątrz kościoła
znajdował się m. in. późnobarokowy (XVIII/XIX w.) ołtarz główny
z obrazem Ostatniej Wieczerzy, XVIII-wieczny ołtarz boczny
p. w. Matki Boskiej12  oraz XVIII-wieczna chrzcielnica13.

Prace archeologiczne prowadzono w obrębie wykopów fundamen-
towych budowanego kościoła. Wykopy pod fundamenty prezbiterium,
nawy oraz zakrystii, przylegającej do partii zachodniej prezbiterium
                                                

9 Atlas Historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie
XVI wieku, cz. I-II, red. W. Pałucki, Warszawa 1993.

10 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III, z. 8, powiat opoczyński,
red. J. Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1958, s. 44-45.

11 Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo piotrkowskie,
red. M. Róziewicz, Warszawa 1987, nr 30, s. 44.

12 K. Niemczyk-Bałtowska, J. Bałtowski, Dokumentacja konserwatorska ołtarza
bocznego p.w. Matki Boskiej (XVIII w.) z kościoła parafialnego p.w. św. Barbary
Panny Męczennicy w Sołku, Opoczno 2003 (maszynopis w archiwum parafialnym
w Sołku).

13 Eidem, Dokumentacja konserwatorska chrzcielnicy (XVIII w.) z kościoła p.w.
św. Barbary w Sołku, Opoczno 2007 (maszynopis w archiwum parafialnym w Soł-
ku).
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miały szerokość 1,5 m, jedynie wykop pod ścianę północną zakrystii
i znajdujący się na jego przedłuŜeniu wykop pod ławę zamykającą od
północy prezbiterium był większych rozmiarów, a jego szerokość wy-
nosiła około 2 m. Ponadto w obrębie nawy wykonano wykopy pod
4 filary o wymiarach około 2 x 3,5 m. Natomiast w partii północnej
planowanej świątyni wykonano wykop o wymiarach 7 x 7 m (wykop
fundamentowy pod wieŜę). Głębokość wykopów fundamentowych
wahała się w granicach 0,9–1,1 m. Eksplorację zakończono na po-
ziomie niwelacyjnym 178,20–178,25 m n.p.m. Jedynie w niektórych
przypadkach (eksploracja krypt) wykopy były głębsze.

W wykopach technologicznych wykonanych pod część południową
prezbiterium sytuacja przedstawiała się bardzo prosto. Pod war-
stwami niwelacyjnymi związanymi z porządkowaniem terenu po
spaleniu starego kościoła, znajdowała się warstwa brunatnej próch-
nicy licznie przerośnięta korzeniami. Nie natrafiono tu na Ŝadne za-
bytki ruchome. MiąŜszość tej warstwy wahała się w granicach 0,8–
1,0 m. PoniŜej występowała sekwencja szaro-pomarańczowej próchni-
cy.

W wykopie pod ścianę wschodnią prezbiterium sytuacja straty-
graficzna przedstawiała się następująco. Pod warstwami niwelacyj-
nymi zalegała warstwa ciemnobrunatnej próchnicy z gliną, kamie-
niami i gruzem z cegły maszynowej. Jej miąŜszość wahała się w gra-
nicach 0,7–1,1 m. PoniŜej zalęgała szaro-pomarańczowa glina, przy
czym profil zachodni stanowiło tu zewnętrzne lico muru fundamen-
towego kaplicy rodziny DruŜbackich oraz przypory przylegającej do
niego od południa. W obu przypadkach był to mur z kamienia ciosa-
nego na zaprawie piaskowo-wapiennej. Fundamenty muru kaplicy
i przypory nie były ze sobą przewiązane, a jedynie dostawione do
siebie. Poziom posadowienia obu murów nie był jednakowy. Funda-
ment przypory zalegał na poziomie niwelacyjnym 178,93 m n.p.m.,
natomiast fundament kaplicy posadowiony był poniŜej poziomu eks-
ploracji, tj. 178,23 m n.p.m. W omawianym wykopie natrafiono
w warstwie ciemnobrunatnej próchnicy na jeden ułamek naczynia
glinianego.

Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się w wykopach pod ścianę
zachodnią prezbiterium oraz pod ściany zakrystii. Tu poniŜej warstw
niwelacyjnych zalegała sekwencja jasnobrunatnej próchnicy, z nie-
wielką ilością piasku, gliny oraz zaprawy wapiennej. Miejscami ob-
serwowano pojedyncze kamienie polne. MiąŜszość tej warstwy wa-
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hała się w granicach 0,5–0,9 m. PoniŜej zalegała szaro-
pomarańczowa glina. W warstwie próchnicy w wykopie pod ścianę
zachodnią zakrystii natrafiono na niewielką ilość zabytków rucho-
mych w postaci 3 fragmentów naczyń glinianych oraz 2 ułamków
płytek ceramicznych. W wykopach tych natrafiono na pochówki
ludzkie będące częścią cmentarza przykościelnego. Stan zachowania
szkieletów był dość słaby, jednak we wszystkich przypadkach moŜna
było określić orientację grobów. W wykopie pod ścianę zachodnią
zakrystii natrafiono na pochówek oznaczony numerem 3, częściowo
wchodzący w profil zachodni wykopu. Zmarły pochowany był w pozy-
cji wyprostowanej, na linii wschód - zachód, z głową skierowaną na
zachód. Szkielet zalegał na głębokości niwelacyjnej 178,08–178,16 m
n.p.m. Grób wkopany był w gliniaste podłoŜe. Przy zmarłym znale-
ziono jeden przedmiot, najprawdopodobniej miedziany (moneta lub
element stroju). Kolejne pochówki (nr 7 i 10), bez Ŝadnego wyposaŜe-
nia, znajdowały się w wykopie pod ścianę południową zakrystii.
Zmarły pochowany w grobie nr 7 równieŜ skierowany był głową na
zachód, w pozycji wyprostowanej, z rękami skrzyŜowanymi w okoli-
cach miednicy. Szkielet zalegał na głębokości niwelacyjnej 178,30–
178,38 m n.p.m. i znajdował się w obrębie warstwy jasnobrunatnej
próchnicy. Obok natrafiono na kolejny pochówek oznaczony nume-
rem 10. Szkielet częściowo wchodził w profil północny wykopu.
Zmarły równieŜ pochowany był w pozycji wyprostowanej z rękami
skrzyŜowanymi w okolicach miednicy. Orientacja pochówka odbie-
gała nieco od normy spotykanej na tym stanowisku, gdyŜ zmarłego
skierowano głową na północny zachód. Grób wkopany był w gliniaste
podłoŜe i zalegał na głębokości niwelacyjnej 178,13 m n.p.m. Kilka-
dziesiąt centymetrów na wschód, na przecięciu wykopów pod ścianę
południową zakrystii i zachodnią prezbiterium, natrafiono na kolejne
pochówki oznaczone jako 4, 5, 6. Groby 4 i 6 były relatywnie dobrze
zachowane, zmarłych pochowano w pozycji wyprostowanej z rękami
skrzyŜowanymi w okolicach miednicy, głowy mieli zwrócone na za-
chód. Przy szkielecie z grobu 4 natrafiono na krzyŜyk. Omawiane
pochówki zalegały w warstwie jasnobrunatnej próchnicy. Szkielet
z grobu nr 4 znajdował się na głębokości 178,18–178,27 m n.p.m.,
natomiast z grobu nr 6 na głębokości 178,24–178,41 m n.p.m. Słabo
zachowany grób nr 5 znajdował się poniŜej grobu 4 i najprawdopo-
dobniej został przez niego zniszczony. Szczątki zalegały na głęboko-
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ści 178,15 m n.p.m., sądzić moŜna Ŝe zmarły równieŜ w tym przy-
padku skierowany był głową na zachód.

Podobna sytuacja stratygraficzna występowała takŜe w partii za-
chodniej wykopu pod ścianę północną zakrystii. Tu natrafiono na
kolejny pochówek bez wyposaŜenia, oznaczony jako grób 12. Zmarły
równieŜ pochowany był w pozycji wyprostowanej, z rękami skrzyŜo-
wanymi w okolicach miednicy, z głową zwróconą na zachód. Grób
wkopano w gliniaste podłoŜe, szkielet zalegał na głębokości 178,11–
178,13 m. n.p.m. W dalszej części wykopu układ warstw został naru-
szony przez kamienną konstrukcję. Był to niestarannie wykonany
fundament z polnych otoczaków, spojonych betonem. Miejscami za-
prawa betonowa uŜyta została w bardzo duŜej ilości (zalano nią ka-
mienie) i był to pas o szerokości około 1 m. Dalej na wschód spoiwa
było na tyle mało, Ŝe cała konstrukcja rozpadała się, miejscami ka-
mienie ułoŜone były bez uŜycia zaprawy. W tej części natrafiono na
nieliczne zabytki ruchome w postaci ułamków naczynia ceramiczne-
go oraz gwoździ Ŝelaznych. Łączna szerokość opisywanego funda-
mentu wynosiła około 3,5 m.

Dalej na wschód wykop pod ścianę północną zakrystii przechodził
płynnie w wykop pod ławę zamykającą od północy prezbiterium. Sy-
tuacja stratygraficzna w tej partii zbliŜona była do opisanych po-
przednio i przedstawiała się w następujący sposób. Pod warstwami
niwelacyjnymi zalegała jasnobrunatna próchnica z niewielką ilością
piasku i destruktmi kości ludzkich. MiąŜszość tej sekwencji wynosiła
0,5–1,0 m. PoniŜej zalegała szaro–pomarańczowa próchnica. W war-
stwie próchnicy natrafiono na nieliczne zabytki ruchome w postaci
ułamków naczyń glinianych. RównieŜ w obrębie tej sekwencji zalegał
kolejny pochówek oznaczony numerem 11. Układ szkieletu był ana-
logiczny jak w większości innych przypadków opisanych powyŜej.
Nie stwierdzono w tym przypadku Ŝadnego wyposaŜenia, a szkielet
znajdował się na głębokości 178,65–178,72 m n.p.m. Dalej na wschód
znajdowała się sklepiona krypta nr 1 (oznaczona równieŜ jako grób
2). Bezpośrednio po zdjęciu warstwy humusu pojawiła się zewnętrz-
na część sklepienia na wysokości niwelacyjnej 179,00-179,35 m
n.p.m. oraz wejście do krypty na wysokości 179,42–179,59 m n.p.m.
Wymiary krypty wynosiły 1,6 x 2,4 m, natomiast wymiary wejścia
1,2 x 2,0 m. Krypta została wybudowana z kamienia ciosanego, czę-
ściowo z polnych otoczaków spojonych zaprawą piaskowo-wapienną.
Do krypty asymetrycznie dostawiono wejście wykonane z cegły ma-
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szynowej i kamienia łamanego. We wnętrzu krypty zalegały luźne
kości ludzkie, wśród nich znaleziono stopkę szklanego pucharka
dzwonowatego. Po usunięciu kości i warstwy piasku stwierdzono, Ŝe
w krypcie mieszczą się dwa pochówki, które oznaczono numerami
8 i 9. Grób nr 8 znajdował się w części północnej krypty i zalegał na
głębokości niwelacyjnej 177,79–177,84 m n.p.m. Stan zachowania
szkieletu był słaby. Zachowała się tylko czaszka, zalegająca w części
zachodniej grobu. Stwierdzono, Ŝe zmarły pochowany był w drewnia-
nej trumnie, z której zachowały się fragmenty dolnych desek. Trum-
na ozdobiona została metalowymi ćwiekami. Ponadto w trakcie eks-
ploracji pozyskano fragmenty szkła taflowego oraz gwoździe kowal-
skie. Grób nr 9 znajdował się w partii południowej krypty. Zalegał na
głębokości 177,78–177,89 m n.p.m. W partii zachodniej grobu
stwierdzono czaszkę, dalej na wschód fragment odcinka piersiowego
kręgosłupa. Ponadto w grobie znajdowały się kości długie bez ana-
tomicznego układu. Zmarły podobnie jak w przypadku grobu
nr 8 pochowany był w drewnianej trumnie zdobionej ćwiekami. Pod-
czas eksploracji grobu natrafiono równieŜ na gwoździe kowalskie.

Sytuacja w wykopie pod ścianę wschodnią nawy oraz w wykopach
pod filary wyglądała następująco. PoniŜej warstwy niwelacyjnej za-
legała sekwencja o miąŜszości 0,4–0,8 cm. Utworzona była z jasno-
brunatnej próchnicy, piasku, niewielkiej ilości gliny oraz gruzu ce-
glanego i kamiennego. PoniŜej zalegała szaro–pomarańczowa glina.
W partii południowej tego wykopu zarejestrowano grób zbiorowy
w obudowie z cegły maszynowej (grób nr 1) o wymiarach 1,3 x 2,1 m.
Obudowa ceglana znajdowała się na wysokości niwelacyjnej 179,57–
179,68 m n.p.m., głębokość grobu wynosiła 1,1 m. Jego wypełnisko
stanowiły luźne kości ludzkie, zmieszane z niewielką ilością piasku.
Warty podkreślania jest fakt, Ŝe w opisywanym pochówku znaleziono
głównie kości kończyn i Ŝeber, natomiast bardzo mało zarejestrowa-
no czaszek.

Z kolei w wykopie pod filar południowo-wschodni natrafiono na
kolejną, zniszczoną kryptę (nr 2). O wymiarach 1,7 x 3,2 m. Ściany
boczne zachowały się na bardzo zróŜnicowanym poziomie. Ściana
północna zachowała się do wysokości 178,75 m n.p.m., ściana połu-
dniowa do wysokości 178,67 m n.p.m., ściana wschodnia do 177,96 m
n.p.m. W partii zachodniej (tu mogło znajdować się wejście do kryp-
ty) mur zachował się do wysokości 178,13 m n.p.m. Ściany wybudo-
wane były z kamienia ciosanego na zaprawie wapiennej. Wewnątrz
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krypty zalegało gruzowisko (zniszczone sklepienie) składające się
z kamieni i cegły palcówki. Średnie wymiary cegieł wynosiły:
80 x 120 x 265 mm. PoniŜej gruzowiska zalegała próchnica z gliną
zawierająca nieliczne kości ludzkie. Z warstwy tej pozyskano 3 frag-
menty szklanych pucharków dzwonowatych. Dno krypty znajdowało
się na głębokości 177,64 m n.p.m. i stanowiła je glina. W tej partii
zarejestrowano plamy czarnej próchnicy, które zapewne były śladem
po nie zachowanych pochówkach wewnątrz krypty.

W wykopie pod filar północno-wschodni sytuacja stratygraficzna
przedstawiała się identycznie jak opisano wyŜej. W warstwie próch-
nicy natrafiono na niewielką ilość ułamków naczyń ceramicznych
oraz dwa pochówki ludzkie oznaczone kolejno numerami 13 i 14.
W celu wyeksplorowania w całości grobu nr 14 załoŜono niewielki
aneks o wymiarach 1,0 x 1,1 m przylegający do krawędzi zachodniej
wykopu pod filar. Zmarli w obu przypadkach pochowani byli w pozy-
cji wyprostowanej, z głowami zwróconymi w kierunku zachodnim,
ręce mieli skrzyŜowane w okolicy miednicy. Szkielet z grobu 13 zale-
gał na głębokości 178,64–178,74 m n.p.m., natomiast w pochówku
14 na głębokości 178,53–178,61 m n.p.m. WyposaŜenie stwierdzono
tylko w przypadku grobu nr 14 i była to miedziana moneta. Zmarły
pochowany w grobie 13 teŜ pierwotnie był wyposaŜony w miedziany
przedmiot, który się nie zachował, a śladem było zielonkawe prze-
barwienie czaszki w okolicy czołowej.

Inaczej sytuacja przedstawiała się w wykopie pod ścianę zachod-
nią nawy. Tutaj w znacznej części wykopu pod warstwą niwelacyjną
zalegał gruz kamienny. Ze spągu tej warstwy pozyskano dwa ozdob-
ne uchwyty do trumny. PoniŜej na głębokości niwelacyjnej 178,54–
178,66 m n.p.m. zalegał fundament wykonany z polnych otoczaków,
grubo testowany zaprawą betonową. W partii południowej łączył się
on z analogicznym fundamentem stwierdzonym w wykopie pod ścia-
nę północną zakrystii. Szerokość tego fundamentu wahała się w gra-
nicach 1,3–1,5 m. W profilu południowym tego wykopu znajdował się
mur o szerokości 2,7 m i wysokości 0,8 m zbudowany z ciosanego
kamienia, częściowo z polnych otoczaków, spojonych zaprawą pia-
skowo-wapienną. Sposób jego wykonania jest bardzo zbliŜony do
techniki, w jakiej zostały wykonane krypty. Sądzić moŜna, Ŝe opisy-
wany mur moŜe być reliktem podobnej krypty, która została znisz-
czona podczas budowy kamiennego fundamentu spojonego betonem.
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Sytuacja stratygraficzna w wykopach pod filary południowo-
zachodni i północno-zachodni nie była skomplikowana. W obu przy-
padkach pod warstwą niwelacyjną zalegała sekwencja brunatnej
próchnicy, przemieszanej z piaskiem i niewielką ilością gliny, zawie-
rająca kamienie polne oraz nieliczne destrukty kości ludzkich. War-
stwa ta była przerośnięta korzeniami. MiąŜszość tej sekwencji wa-
hała się w granicach 0,4–0,8 m. PoniŜej zalegała szaro–pomarańczo-
wa glina. Z opisywanej partii stanowiska nie pozyskano Ŝadnych
zabytków ruchomych.

W szerokoprzestrzennym wykopie pod wieŜę układ nawarstwień
przedstawiał się następująco. Powierzchnię wykopu stanowiła miej-
scami piaszczysta warstwa niwelacyjna, częściowo humus współcze-
sny. PoniŜej znajdowała się brunatna próchnica gęsto przerośnięta
korzeniami. MiąŜszość tej warstwy wahała się w granicach
0,5–1,0 m. Pozyskano z niej niewielką ilość zabytków ruchomych
w postaci ułamka naczynia glinianego i miedzianej monety. PoniŜej
znajdowały się sekwencje składające się z próchnicy i piasku, ewen-
tualnie z samego piasku o miąŜszości około 20 cm. PoniŜej zalegała
szaro–pomarańczowa glina.

Podczas opisywanych prac wykopaliskowych pozyskano łącznie
206 zabytków ruchomych w postaci przedmiotów ceramicznych,
szklanych oraz metalowych.

Zbiór zabytków ceramicznych stanowiły ułamki naczyń glinia-
nych oraz fragmenty płytek. W trakcie badań wydobyto 12 ułamków
naczyń ceramicznych, z czego 6 fragmentów zaliczono do grupy tech-
nologicznej B według klasyfikacji L. Kajzera14. Były to naczynia wy-
palone w atmosferze redukcyjnej o powierzchniach barwy od popiela-
tej po stalowoczarną. Do masy ceramicznej dodawano domieszkę
schudzającą w postaci drobno, sporadyczne średnioziarnistego pia-
sku. Naczynia formowano za pomocą toczenia, ewentualnie mocno je
obtaczano. Ślady tej czynności widoczne są w kilku przypadkach na
wewnętrznych powierzchniach. Były to naczynia cienkościenne, gru-
bości ścianek wahały się w granicach 2–3 mm. Jakość wypału była
zróŜnicowana. W przypadku 3 ułamków był on poprawny, o czym
świadczą jednobarwne przełomy i jednolita barwa czerepów. W pozo-
stałych przypadkach wypał był słabej jakości. Na temat form tych

                                                
14 L. Kajzer, Opracowanie zbioru ceramiki naczyniowej z „wieŜy Karnkowskiego”

zamku w RaciąŜku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 39, 1984, z. 2,
s. 202–203.
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naczyń nic nie moŜna powiedzieć ze względu na znaczne rozdrobnie-
nie materiału zabytkowego oraz znikomą ilość charakterystycznych
części naczyń. Wśród opisywanych ułamków znajdował się tylko je-
den fragment wylewu, niemal pionowo ustawionego, z lekko pogru-
bioną krawędzią. Ze względu na stan zachowania nie udało się zmie-
rzyć średnicy tego wylewu. Wśród 4 ułamków zaobserwowano zdo-
bienia. We wszystkich przypadkach był to ornament ryty w postaci
Ŝłobków dookolnych. Tylko w jednym przypadku stwierdzono ślady
okopcenia na zewnętrznej powierzchni naczynia.

Kolejnych 6 ułamków zaliczono do grupy E. Były to naczynia po-
kryte szkliwem. Do ich wykonania uŜyto przewaŜnie glin kaolinito-
wych, tylko w jednym przypadku była to glina Ŝelazista, a naczynie
po wypale przybrało barwę jasnopomarańczową. Do masy ceramicz-
nej dodawano drobnego, rzadziej średnioziarnistego piasku. Naczy-
nia formowano za pomocą toczenia. Grubości ścianek wahały się
w granicach 3–5 mm. Wszystkie naczynia wypalano w atmosferze
utleniającej. Jakość wypału była dobra, o czym świadczą jednobarw-
ne przełomy. Tylko w jednym przypadku stwierdzono ślady wypału
redukcyjnego, co mogło mieć charakter wtórny. TeŜ tylko w jednym
przypadku moŜna było określić formę naczynia - talerz o kołnierzu
zdobionym skomplikowanym ornamentem radełkowym. W zbiorze
znajdował się równieŜ ułamek masywnego, ozdobnego ucha. Naczy-
nia pokryte zostały szkliwem barwy zielonej, brązowej lub oliwkowej.
Szkliwo pokrywało przewaŜnie całą wewnętrzną powierzchnię na-
czynia. Powierzchnie zewnętrzne nie były polewane. Oprócz orna-
mentu radełkowego stwierdzono zdobienie w postaci Ŝłobków do-
okolnych oraz ornament plastyczny.

Zbiór zabytków szklanych liczył równieŜ 12 okazów, z czego
4 fragmenty pochodziły z naczyń szklanych, pozostałe zaliczono do
szkła taflowego. Szkło naczyniowe reprezentowane jest przez frag-
menty pucharków dzwonowatych. Dwa okazy stanowiły stopki pu-
charków, wykonane ze szkła o grubości 1–1,5 mm. Oba prawdopo-
dobnie zrobiono ze szkła przezroczystego barwy oliwkowej, charakte-
ryzującego się małą ilością drobnych pęcherzy powietrznych (w jed-
nym przypadku morfologię szkła trudno jednoznacznie określić ze
względu na pokrywającą zabytek patynę). Średnice stopek wynosiły
około 5 cm i były wysklepione na około 7 mm. W środkowej części
znajdowały się ślady po przylepiaku. Kolejne dwa zabytki pochodziły
z górnych partii pucharków. Morfologia szkła jednego z nich była
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identyczna jak opisano powyŜej. Z kolei drugi okaz został wykonany
ze szkła jasnozielonego. Stopnia przejrzystości i klarowności nie dało
się określić ze względu na patynę pokrywającą zabytek.

Dalsze zabytki szklane to 8 ułamków tafli szklanej, wykonanej ze
szkła oliwkowego lub jasnozielonego. Na fragmentach słabiej pokry-
tych patyną widoczne były róŜnej wielkości, przewaŜane soczewko-
wate, pęcherze powietrzne. Stopnia przejrzystości szkła nie udało się
określić. Zabytki te znaleziono podczas eksploracji grobu nr 8 i sądzić
moŜna, Ŝe były elementami trumny.

Najliczniejszy zbiór stanowiły zabytki metalowe, zarówno wyko-
nane z Ŝelaza, jak i metali kolorowych. Zabytki metalowe to przede
wszystkim gwoździe kowalskie. Osiem z nich pozyskano podczas
eksploracji grobów wewnątrz krypty nr 1. Były to okazy dość krótkie,
ich długość nie przekraczała 5 cm. Kształty były trudne do określa-
nie ze względu na znaczny stopień korozji. Główki prawdopodobnie
miały kształt owalu lub spłaszczonego trapezu. Pozostałe 4 gwoździe
były znacznie dłuŜsze (długość przekraczała 10 cm). W tym przypad-
ku kształtów równieŜ nie udało się określić ze względu na znaczny
stopień skorodowania zabytków. Kolejne dwa zabytki Ŝelazne to
uchwyty do trumny, zdobione motywami ośmioramiennej gwiazdy.
Funkcji jednego zabytku Ŝelaznego nie dało się określić. Być moŜe
był to rodzaj jakiegoś okucia.

Spośród zabytków wykonanych z metali kolorowych najliczniejszy
zbiór stanowiły ćwieki zdobiące drewniane trumny. Pozyskano je
podczas eksploracji pochówków wewnątrz krypty nr 1 (grób 8 i 9).
Z grobu nr 8 pochodziło 9 ćwieków. Były to okazy wykonane prawdo-
podobnie z brązu. Średnice główek wahały się w granicach
16–17 mm, trzpienie zachowały się maksymalnie do 5 mm. Z grobu
nr 9 pozyskano 154 ćwieki wykonane z miedzi, bądź stopu o duŜej
zawartości tego metalu. Okazy były pozłacane o główkach mocniej
wysklepionych w porównaniu z ćwiekami z grobu nr 8. Ich średnice
wynosiły około 17 mm, natomiast długości trzpieni 16–17 mm.

Kolejny przedmiot to krzyŜyk miedziany, pozłacany, dwuczęścio-
wy, wewnątrz pusty. Na skrzyŜowaniu belek o wymiarach
19 i 26 mm znajduje się niewielkie wgłębienie.

Trzy kolejne zabytki to monety miedziane. W przypadku jednego
okazu istnieją powaŜne wątpliwości, czy jest to moneta, jednak przed
konserwacją nie moŜna tego stwierdzić. Kolejna moneta posiada
przedstawienie Pogoni. Druga strona, jak równieŜ inskrypcje, są nie-
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czytelne. Jedna moneta posiada na awersie przedstawienie orła, re-
wers oraz inskrypcje są nieczytelne.

Ułamki naczyń ceramicznych dość trudno precyzyjne datować ze
względu na niewielką liczebność zbioru, jak równieŜ fakt iŜ materiał
był znacznie rozdrobniony, a okazy mało charakterystyczne. Naczy-
nia grupy B moŜna wiązać z okresem nowoŜytnym. Są one wykonane
z gliny schudzonej drobno i średnioziarnistym piaskiem, w większo-
ści przypadków formowane za pomocą toczenia, którego popularyza-
cja wiązana jest jako jeden z wyznaczników garncarstwa nowoŜytne-
go. Za późną metryką świadczy teŜ niewłaściwy w niektórych przy-
padkach wypał. W okresie nowoŜytnym naczynia „redukcyjne” wy-
konywano znacznie mniej starannie niŜ w okresie wcześniejszym,
wówczas bowiem upowszechnia się zaawansowany wypał utleniają-
cy15.

Podobnie naleŜy datować naczynia zaliczone do grupy E. Przy-
pomnijmy, Ŝe szkliwienie naczyń w polskim garncarstwie rozpo-
wszechnia się w drugiej połowie XVI w.16 Analogię dla zbioru cera-
miki z Sołka mogą stanowić fragmenty naczyń nowoŜytnych pocho-
dzące z badań dworu w Białaczowie17. Jak wspomniano nie sposób
precyzyjnie określić chronologii tych zabytków, naleŜy je wiązać
ogólnie z okresem nowoŜytnym.

Spośród zabytków szklanych wartość datującą mają tylko frag-
menty pucharków dzwonowatych, które powszechnie występowały
w okresie od końca XVI do końca XVII w.18

Zbiór zabytków metalowych posiada potencjalnie duŜe walory da-
tujące. Elementy trumien (ćwieki, uchwyty) nawiązują do zabytków
pozyskiwanych na cmentarzyskach nowoŜytnych datowanych na
XVII–XVIII w. Niestety zabytki tego typu choć znane archeologom
nie posiadają zbyt duŜej literatury19. Ciekawym znaleziskiem jest

                                                
15 E. Gajewska, Garncarstwo nowoŜytne w Polsce, stan i potrzeby badań, „Prace

i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, seria archeolo-
giczna, t. 36, 1989–1990, s. 162–166.

16 Ibidem, s. 166.
17 G. Ziółkowska, Murowany dwór na kopcu w Białaczowie koło Opoczna w świe-

tle badań terenowych z lat 1997–1998, „Acta Uniwersitatis Lodziensis”, Folia Archa-
eologica, t. 24, 2004, s. 167–203.

18 S. Ciepiela, Szkło osiemnastowiecznej Starej Warszawy, Warszawa 1977, s. 69.
19 Por. G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Wstępne wyniki archeologiczno-

architektonicznych badań wykopaliskowych Kolegiaty p. w. Wszystkich Świętych
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krzyŜyk znaleziony w jednym z pochówków. O drobnych przedmio-
tach kultu znajdowanych najczęściej przy zmarłych pisała niedawno
B. Chudzińska20. Niestety wśród zabytków prezentowanych przez
autorkę nie ma analogii dla krzyŜyka z Sołka. Sądzić naleŜy, Ŝe inte-
resujący nas zabytek ma raczej dość późną metrykę (II połowa XVIII
w.).

Reasumując, zbiór zabytków ruchomych z Sołka naleŜy łączyć
z ogólnie pojętymi czasami nowoŜytnymi. Biorąc pod uwagę historię
tutejszej parafii oraz czas funkcjonowania cmentarza przykościel-
nego, zabytki te moŜna datować na II połowę XVII – koniec XVIII w.

Przeprowadzone badania archeologiczne pozwoliły zapoznać się
z sytuacją stratygraficzną na terenie placu kościelnego w Sołku.
Stwierdzono, Ŝe nawarstwienia kulturowe pochodzą z okresu
późnonowoŜytnego i są związane z funkcjonowaniem drewnianego
kościoła z II połowy XVII w. oraz z otaczającym go cmentarzem. Je-
dynie fundamenty z kamieni polnych spojone betonem, znalezione
w części zachodniej stanowiska, są późniejsze i pochodzą najprawdo-
podobniej z okresu rozbudowy świątyni na początku lat trzydziestych
XX w.

W trakcie prac stwierdzono, Ŝe pod drewnianym kościołem znaj-
dowały się nieznane dotąd krypty, mieszczące groby zapewne właści-
cieli pobliskich Damujowic. Były to grobowce dwuosobowe, taką sy-
tuację stwierdzono podczas eksploracji krypty nr 1. W kolejnej kryp-
cie nr 2 pochówki się nie zachowały, jednak na podstawie wymiarów
tego obiektu sądzić naleŜy, Ŝe mogła pomieścić najwyŜej dwie dorosłe
osoby. Z istnieniem trzeciej krypty moŜna się równieŜ liczyć w części
zachodniej stanowiska. Jednak, o ile w ogóle tu znajdowała się, zo-
stała zniszczona podczas rozbudowy świątyni w I połowie XX w.
Krypty te zapewne zostały zbudowane w początkowym okresie funk-
cjonowania kościoła (III ćwierć XVII w.?). Świadczą o tym zabytki
ruchome w postaci pucharków dzwonowatych, które pozyskano
z krypt, stylistyka trumien oraz cegły pochodzące ze zniszczonego
sklepienia krypty nr 2. Wokół kościoła znajdował się cmentarz. Pod-
czas prac, oprócz krypt i współczesnego pochówku zbiorowego, zare-
jestrowano 12 grobów. Zmarli przewaŜnie pochowani byli bez Ŝadne-

                                                                                                                      

w Jarosławiu przeprowadzonych w 2008 roku, „Rocznik Przemyski”, t. XLIV, 2008,
z. 2, Archeologia, s. 119-127.

20 B. Chudzińska, Archeolog o medalikach, „Alma Mater”, nr 99, R. 2008,
s. 287–291.
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go wyposaŜenia. Tylko w nielicznych grobach natrafiono na drobne
przedmioty o charakterze religijnym, monety, ewentualnie elementy
stroju. Te sporadycznie znajdowane przedmioty pozwalają datować
cmentarzysko w przybliŜeniu na czasy późnonowoŜytne. Biorąc pod
uwagę dane historyczne, zarejestrowane groby naleŜy łączyć z funk-
cjonowaniem drewnianego kościoła i wiązać z okresem od IV ćwierci
XVII w. po koniec XVIII stulecia lub początek wieku następnego,
kiedy to rezygnowano z uŜytkowania cmentarzy przykościelnych.

Podczas badań stwierdzono, Ŝe fundament kościoła wykonany
został z nieobrobionych kamieni polnych oraz z kamienia łamanego.
Struktura fundamentów była niejednorodna. Stwierdzono wystę-
powanie zaprawy wapiennej, jak i cementowej. Bezpośrednio na fun-
damencie ułoŜono drewniane podwaliny ścian wieńcowych, wyko-
nane z prostokątnych belek, połączonych na zrąb21.

Abstract
The Results of the Research Conducted

in the Church Dedicated to Saint Barbara in Sołek,
Opoczno Municipality, Łódź voivodeship

In 2008 the authors of the article conducted a research commis-
sioned by Roman Catholic Parish in Sołek. The archeological re-
search focused on ground works connected with the rebuilding of the
church dedicated to Saint Barbara. The detailed work schedule in-
cluded ground works done with archeological methods and register-
ing movable and stable archeological objects. Archeological works
were conducted within foundation excavations of the church. During
the excavation works 206 movable objects were discovered, among
them being ceramic, glass or metal objects. The collection of movable
objects from Sołek should be placed within generally understood
modern times. Taking into consideration the history of the parish
and the time of functioning of the church graveyard the monuments
can be dated back to the second part of the XVII-th century and the
end of the XVIII-th century. The archeological research allowed to
recognize stratigraphic situation in the area of church yard in Sołek.
It was concluded that culture layers represent late modern times

                                                
21 Ekspertyza stanu technicznego kościoła w Sołku, gm. Opoczno, oprac. R. Gem-

bus, J. Strzelczyk, Piotrków Trybunalski 2000, s. 4 (mps w archiwum parafialnym
w Sołku).
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and are connected with the functioning of the wooden church from
the second part of the VII-th century and the graveyard around the
church. Under the wooden church there had been, unknown until
today, crypts containing graves of, probably, the owners of nearby
Damujowice.

Keywords: Sołek, Opoczno Municipality, archeological research,
church graveyard, culture layers

Słowa kluczowe: Sołek, powiat opoczyński, badania arche-
ologiczne, cmentarz przykościelny, warstwy kultury
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Sylwia Pająk
(Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, Łódź)

Droga do Brexitu.
Dwa oblicza eurosceptycyzmu na przykładzie

Partii Konserwatywnej oraz Partii Niepodległości
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii

Eurosceptycyzm, choć istniał od początków funkcjonowania Unii
Europejskiej, po ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2014 r., przybrał na sile. Kraje rozwinięte, które były w gronie za-
łoŜycieli wspólnoty europejskiej, dostrzegły problemy wynikające
z polityki Unii. Francja, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, to
kraje, w których partie z nastawieniem antyeuropejskim odniosły
w ostatnich euro wyborach ogromny sukces. JednakŜe moŜna się
zastanowić, co spowodowało zmianę nastrojów Europejczyków? Kry-
zys ekonomiczny oraz napływ imigrantów to główne z haseł, jakimi
posługują się politycy partii eurosceptycznych1. Ale negatywna po-
stawa wobec Unii Europejskiej odnosi się takŜe do funkcjonowania
mechanizmów polityki unijnej czy zbyt postępującej integracji poli-
tycznej i gospodarczej. Kraje wysoko rozwinięte ponoszą koszty
członkostwa krajów z problemami gospodarczymi, które potrzebują
wsparcia zarówno finansowego z budŜetu unijnego, jak i gospo-
darczego. Pomoc, jaką zakłada przynaleŜność do struktur unijnych,
zdaniem krajów z lepszą kondycją gospodarczą jest niepotrzebnym
wydatkiem.

NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe eurosceptycyzm ma wiele twarzy, po-
stulaty partii z nastawieniem antyeuropejskim róŜnią się od siebie,
moŜna to zaobserwować chociaŜby w Parlamencie Europejskim,
gdzie eurosceptycy są bardzo rozproszeni. Najwięcej z nich dołączyło

                                                
1 M. Kłusak, Polityczne konsekwencje kryzysu w Unii Europejskiej na początku

XXI wieku, Gdynia 2016, s. 20.
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do frakcji Europejskich Konserwatorów i Reformatorów oraz Europy
Wolności i Demokracji. Są wśród nich równieŜ politycy niezrzeszeni.
RóŜnice w poglądach eurosceptyków powodują brak spójności w de-
cyzjach, a co za tym idzie coraz trudniejsze będzie znalezienie kom-
promisu i wypracowanie wspólnych stanowisk w najbardziej istot-
nych kwestiach. Jak dotąd eurosceptycy, poza barwnymi przemó-
wieniami oraz krytyką polityki unijnej, w europarlamencie nic nie
osiągnęli, a oczekiwania ich wyborców były bardzo duŜe. Programy
partii eurosceptycznych są ciekawą lekturą, jednak ile z ich postula-
tów da się wcielić w Ŝycie? Jak dojdą do porozumienia? Aktualnie
wprowadzają jedynie chaos, który utrudnia pracę Parlamentu Euro-
pejskiego.

Bardzo ciekawym przykładem partii eurosceptycznej jest Partia
Niepodległości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii na czele
z Nigelem Farage’em. Na pewno w Parlamencie Europejskim był on
najbardziej wyróŜniającym się politykiem z grona eurosceptyków.
NaleŜy poświęcić więcej miejsca na analizę tej partii oraz jej prze-
wodniczącego, który moŜe wiele zdziałać ze swoją charyzmą w Par-
lamencie Europejskim. Wielka Brytania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zagłosowała na niego w nadziei na zmianę sytuacji
w swoim kraju, a co najwaŜniejsze, jednym z jego najbardziej rady-
kalnych postulatów jest wystąpienie Wielkiej Brytanii w Unii Euro-
pejskiej. Jak wiadomo, ostatni postulat udało się zrealizować euro-
sceptykom brytyjskim, jednak Brexit jest tematem na kolejny arty-
kuł, natomiast analiza programów obu partii będzie przeprowadzona
od ich powstania, ewolucji programowej do wyborów do europarla-
mentu w 2014 r., gdyŜ to właśnie te wybory okazały się punktem
zwrotnym w historii eurosceptycznych partii politycznych.

Termin „eurosceptycyzm” wywodzi się, jak powszechnie wiadomo,
właśnie z Wielkiej Brytanii, gdzie po raz pierwszy został uŜyty
w dzienniku „The Times”2. Jednak na początku funkcjonowanie tego
określenia odnosiło się bezpośrednio do postawy Brytyjczyków, ne-
gujących członkowstwo Wielkiej Brytanii w strukturach wspólnot
europejskich. Brytyjczycy najpóźniej zdecydowali się na wstąpienie
do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, gdyŜ obawiali, Ŝe ich inte-
resy zostaną odłoŜone na bok na rzecz całej wspólnoty.

                                                
2 H. Tendera-Właszczuk, Kryzys Unii czy kryzys w Unii. Kierunki dyskusji nad

przyszłością integracji europejskiej, Warszawa 2014, s. 305.
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Eurosceptycyzm brytyjski zmieniał swoje oblicze z biegiem lat,
początkowo dotyczył jedynie sprzeciwu wobec obecności Wielkiej
Brytanii we wspólnotach europejskich. Z końcem lat 90-tych XXI w.
polityków, którzy sprzeciwiali się ratyfikacji traktatu z Maastricht
nazywano eurosceptykami.3 Obecnie eurosceptycyzm przyjął duŜo
bardziej rozległe znaczenie, odnosi się takŜe do wszystkich sfer Ŝycia
społecznego i politycznego.

Wielka Brytania to kraj z duŜymi tradycjami narodowymi, bogatą
historią. Rzutuje to niezmiernie w stosunku do Unii Europejskiej,
gdzie interes jednostkowy nie jest tak waŜny jak interes całej wspól-
noty. Indywidualizm brytyjski odgrywa bardzo istotną rolę w po-
strzeganiu świata polityki, a co za tym idzie z duŜymi oczekiwaniami
Brytyjczyków wobec członkostwa w Unii Europejskiej.

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe eurosceptycyzm, do niedawna dotyczący
głównie Wielkiej Brytanii, w ostatnich latach rozpowszechnił się na
inne kraje członkowskie. Kryzys gospodarczy wpłynął na postrzega-
nie Unii Europejskiej w Europie. Ostatnie wybory do Parlamentu
Europejskiego pokazały dobitnie, Ŝe eurosceptycyzm to globalny pro-
blem. Partie negujące politykę unijną odniosły ogromny sukces, co
pokazuje kryzys struktur unijnych w Europie. Największe poparcie
dla eurosceptyków odnotowane właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie
Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa na czele z Nigelem
Farage’em wygrała wybory bezapelacyjnie. Jednak, co wpłynęło na
taką postawę Brytyjczyków? Aby znaleźć odpowiedz naleŜy prześle-
dzić zarzuty obywateli brytyjskich oraz ich oczekiwania wobec UE.

Na wstępie naleŜy omówić dwie główne partie, które promują eu-
rosceptycyzm brytyjski.

Eurosceptycyzm w łagodniejszej formie prezentuje Partia Kon-
serwatywna, jedna z najwaŜniejszych sił politycznych w Wielkiej
Brytanii. W Partii Konserwatywnej od długiego czasu spierają się ze
sobą entuzjaści nurtu europejskiego z jego przeciwnikami. Konser-
watyści opowiadają się za renegocjacją zasad członkostwa Wielkiej
Brytanii w Unii Europejskiej. Kwestie tych warunków mają zostać
poddane pod referendum w 2017 r. Główne zarzuty eurosceptyków
z Partii Konserwatywnej odnoszą się do napływu imigrantów, głów-
nie z Europy Środkowo-Wschodniej. Po wstąpieniu do Unii Europej-
skich tychŜe krajów w 2004 r. Wielka Brytania stała się jednym
z najchętniej wybieranych kierunków. Dla konserwatystów bardzo
                                                

3 Ibidem, s. 321.
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waŜne są kwestie toŜsamości narodowej i kulturowej Brytyjczyków,
które, ich zdaniem, wraz z pogłębiającą się integracją europejską,
mogą być zagroŜone wpływami innych kultur. Konserwatyści przy-
wiązują bardzo duŜą wagę do wyŜszości prawodawstwa brytyjskiego
nad europejskim4.

Politycy z Partii Konserwatywnej bardzo często odwoływali się do
cech narodowych obywateli brytyjskich, które ich zdaniem mają bar-
dzo waŜne znaczenie w prowadzeniu polityki integracji europejskiej.
NajwaŜniejsze to: indywidualizm, duch przedsiębiorczości, społeczna
mobilność oraz lojalność wobec lokalnych sytuacji5. NaleŜy jednak
zaznaczyć, Ŝe retoryka antyeuropejska zmieniała się wraz z urzędu-
jącym przewodniczącym partii. KaŜdy prezentował inny sposób pro-
pagowania swoich ideałów.

Proces zmiany retoryki naleŜy rozpocząć od roku 1991 r. i trakta-
tu z Maastricht, aby zbyt daleko się nie cofać, lecz skoncentrować się
na okresie wspólnot europejskich, funkcjonujących juŜ jako Unia
Europejska i trochę nam bliŜszych6. W roku 1991 ustanawiającym
formalnie Unię Europejską szefem partii konserwatystów w Wielkiej
Brytanii był John Major, który przejął schedę po śelaznej Damie, co
nie było łatwym zadaniem7. Major był politykiem, który mam pro-
blem z jasnym wyraŜeniem swojego stanowiska wobec integracji eu-
ropejskiej, jednak w przemówieniach głosił chęć powrotu Wielkiej
Brytanii do „serca Europy”. Spokojne rządy Johna Majora przerwał
problem ratyfikacji traktatu ustanawiającego Unię Europejską. Bry-
tyjczycy dostrzegali wiele kwestii spornych w traktacie z Maastricht,
np. unię monetarną. W ostatecznym rozrachunku Major doprowadził
do ratyfikacji traktatu, ale interesy Wielkiej Brytanii zostały zacho-
wane, niektóre warunki pozostawiono do późniejszej realizacji8. Lata
rządów Majora obfitowały w spory wewnątrzpartyjne.

Wielka Brytania, jako kraj wysoko rozwinięty odczuwa konse-
kwencje kryzysu gospodarczego, jaki dotknął w ostatnich latach
Unię Europejską. Uwarunkowania brytyjskiej polityki ekonomicznej,
według ekonomistów, są bliŜsze amerykańskiemu modelowi aniŜeli

                                                
4 Ibidem, s. 309.
5 K. Zuba, Dryfujące Wyspy: europejskie dylematy Brytyjczyków, Warszawa

2013, s. 197.
6 K. Zuba, Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole 2006, s. 30.
7 K. Zuba, Dryfujące Wyspy: europejskie dylematy …, s.186.
8 Ibidem, s. 189.
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europejskiemu. Debata nad kwestiami europejskimi w Partii Kon-
serwatywnej trwa od początków istnienia partii. Kolejni przewodni-
czący konserwatystów starali się nieco złagodzić, a takŜe pogodzić
przeciwstawne obozy w partii, jednak działania te nie przynosiły
oczekiwanych skutków. Jednak najgorszym okresem w obozie kon-
serwatywnym były lata 2001-2003, kiedy władzę przejął Ian Duncan
Smith, który poprzez swoją nieudolność w kierowaniu partią jeszcze
bardziej pogłębił róŜnice i spory w partii9.

Następcy Smitha równieŜ nie przyczyniali się do złagodzenia at-
mosfery i rozwiązania kwestii europejskiej, ale raczej do zaznaczenia
jej, jako główny punkt sporu z Partią Pracy. Rok 2005 był rokiem
Davida Camerona, to on przejął schedę przywództwa w partii i cho-
ciaŜ do debaty europejskiej nie wniósł radykalnych zmian to, jako
polityk wyróŜniał się od swoich poprzedników niezwykłą dynamiką
i otwartością10. Sprawdzianem dla Camerona, jeśli chodzi o politykę
wobec Unii Europejskiej, była debata nad konstytucją europejską.
Przeciwnicy konstytucji obawiali się, Ŝe UE coraz bardziej dąŜy do
systemu federacyjnego. Ostatecznie konstytucja europejska została
przyjęta, jednak pojawiały się głosy niezadowolenia z przyjęcia jej
bez przeprowadzenia referendum. Taką sytuację starali się wykorzy-
stać przeciwnicy Camerona, którzy składali obietnicę, Ŝe przyszli
przywódcy nie dokonają Ŝadnych zmian, nie przyjmą traktatu bez
wcześniejszego referendum.

Wcześniejsza debata o kwestiach europejskich oraz zaognione
konflikty i walka o wpływy w Partii Konserwatywnej w końcu do-
prowadziły do rozpoczęcia kolejnej debaty. W 2007 r. pojawiły się
pierwsze głosy na temat opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii
Europejskiej11. Ta debata była początkiem dyskusji o zaletach i wa-
dach Unii. Dyskusja ta zmieniła kurs polityki i zaostrzyła podziały
w partii, a takŜe doprowadziła do stworzeniu atmosfery niepewności
wśród społeczeństwa brytyjskiego. To był przełomowy moment, który
zasygnalizował ostatecznie, Ŝe oczekiwania, jakie miała Wielka Bry-
tania co do funkcjonowania w strukturach Unii, nie spełniły się. Jak
zostało powiedziane problemy ekonomiczne, z jakimi boryka się Unia
Europejska w ostatnich latach, okazały się dla krajów wysoko rozwi-

                                                
9 System polityczny Zjednoczonego Królestwa, red. P. Biskup, M. Kaczorowska,

Warszawa 2012, s. 222.
10 Ibidem, s. 223.
11 K. Zuba, Dryfujące Wyspy: europejskie dylematy Brytyjczyków.., s. 202.
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niętych duŜym zagroŜeniem. Pomoc dla Grecji czy Portugalii niewąt-
pliwie odbija się na budŜecie krajów rozwiniętych gospodarczo, na-
tomiast nie przynosi im Ŝadnych korzyści. Funkcjonowanie w Unii
Europejskiej oczywiście wiąŜe się bezpośrednio ze współpracą i po-
mocą jej członkom w trudnych sytuacjach, ale w duŜej mierze bardzo
często działa w jedną stronę. Kraje takie jak Wielka Brytania czy
Francja wiązały oczekiwania ze wstąpieniem do Unii Europejskiej
z rozwijaniem swojego potencjału gospodarczego oraz nawiązywa-
niem relacji gospodarczych.

Początek debaty o wyjściu z Unii Europejskiej był sygnałem dla
partii z bardziej radykalnym programem eurosceptycznym, które
zyskały na znaczeniu w owym czasie. Eurosceptycyzm był jeszcze
bardziej widoczny w wyborach w 2010 r., które przyniosły sukces
Partii Konserwatywnej. Zaostrzyła ona wówczas swój program i po-
stanowiła skupić się na trzech zasadniczych postulatach: zatrzyma-
niu zmian instytucjonalnych, przeprowadzeniu referendum nad
kwestią wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz renego-
cjacji zmian traktatowych w kwestiach obywatelskich12. Daleko po-
sunięta integracja europejska pod kaŜdym względem nie sprzyjała
nastrojom społecznym. Postulaty, które zaproponowali konserwaty-
ści, dawały nadzieję na konsultacje ze społeczeństwem zmian, jakie
wprowadzała Unia Europejska. Tak wyglądał rozwój eurosceptycz-
nych postaw w Partii Konserwatywnej, z biegiem lat kolejni przy-
wódcy konserwatystów utrzymywali postawę eurosceptyczną. Na-
stroje społeczne w Wielkiej Brytanii – zarówno przed wstąpieniem do
struktur unijnych, jak i teraz – nie przyniosły duŜej zmiany. Wręcz
przeciwnie, w ostatnich latach nasilił się negatywny stosunek do
Unii, co potwierdziło referendum w sprawie opuszczenia struktur
unijnych. Zaufanie do instytucji unijnych wśród Brytyjczyków wyno-
siło w roku 2007 – 36 %, w 2013 r. spadło zaś o 16 %13. Wśród pro-
blemów Unii Europejskiej, które nasilają nastroje eurosceptyczne,
są: bezrobocie, obawy o sytuację ekonomiczną, przestępczość oraz
rosnące ceny14. Zdaniem Brytyjczyków problemy w kraju spowodo-
wane są głównie przez imigrantów, którzy po otwarciu granic na-
pływają do Wielkiej Brytanii, szukając szansy na lepsze Ŝycie. Po-

                                                
12 Ibidem, s. 205.
13 H. Tendera-Właszczuk, Kryzys Unii czy kryzys …, s. 327.
14 Ibidem, s. 328.
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dobne nastawienie moŜna zauwaŜyć we Francji, gdzie równieŜ imi-
granci stanowią bardzo liczną grupę.

Partia Konserwatywna jest partią rządzącą, z tradycjami euro-
sceptycznymi, jednakŜe bardzo duŜy sukces w ostatnich wyborach do
Parlamentu Europejskiego odniosła równieŜ Partia Niepodległości
Zjednoczonego Królestwa (UKIP) 15, zyskując spore zaufanie Brytyj-
czyków. Jest to partia ze stosunkowo krótkim staŜem, gdyŜ powstała
w 1993 r. Rok 1994 roku był debiutem dla UKIP w wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Wprawdzie nie przyniósł on oczekiwa-
nych wyników, ale zdobyte wówczas poparcie w skali 3,3 % nie nale-
Ŝy uznać za wynik tragiczny. Sukces tej partii w ostatnich wyborach
przypadł na okres negatywnych nastrojów społecznych względem
Unii Europejskiej. Brytyjczycy znaleźli się w impasie, oczekiwali
polityków bardziej zdecydowanych oraz radykalnych w kwestiach
europejskich, będących lekarstwem na ich problemy. Program partii
opierał się głównie na jednym sloganie – wyjściu z Unii Europej-
skiej16.

Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) nie ma
zbyt rozbudowanego programu. Wszystkie jej postulaty opierają się
głównie na negowaniu Unii Europejskiej i na braku zgody na pogłę-
bianie integracji europejskiej. Członkowie partii sprzeciwiają się de-
finitywnie unii walutowej. Wejście do strefy euro ich zdaniem byłoby
zapoczątkowaniem unii politycznej. RównieŜ traktat lizboński oraz
konstytucja europejska zostały definitywnie odrzucone przez UKIP.
Oczywiście w kwestii konstytucji europejskiej UKIP przyjęła podob-
ne stanowisko jak większość innych polityków, brak referendum nad
przyjęciem konstytucji uznała za lekcewaŜenie społeczeństwa.

Rok 2004, czyli rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy
Środkowo-Wschodniej przyniosło partii Partii Niepodległości Zjedno-
czonego Królestwa wzrost poparcia. Napływ imigrantów z nowego
regionu niewątpliwie był nie do zatrzymania. Wielka Brytania juŜ
była krajem, w którym na ulicach Londynu moŜna było spotkać
przedstawicieli wielu narodów, a kolejna fala, jaka miała nadejść,
przeraŜała obywateli brytyjskich. UKIP wykorzystała sytuację, czyli
negatywne nastroje wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii i w wybo-

                                                
15 UKIP – skrót: United Kingdom Independance Party (Partia Niepodległości

Zjednoczonego Królestwa).
16 K. Zuba, Dryfujące Wyspy: europejskie dylematy …, s. 278.
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rach w 2004 r. zdobyła 12 mandatów, a 5 lat później 13 mandatów17.
Poparcie rosło z biegiem lat, kiedy to problemy związane z bezrobo-
ciem i przestępczością były czynnikiem motywującym dla zmian,
jakie proponowała partia UKIP.

Niewątpliwie awans Partii Niepodległości Zjednoczonego Króle-
stwa był niejako następstwem coraz bardziej pogłębianej integracji
europejskiej. Polityka europejska pomagała partii w zdobywaniu
zwolenników, a z kolei problemy z asymilacją imigrantów tylko
przyspieszały antyimigranckie nastroje.

Fakt, Ŝe UKIP wygrała wybory w 2014 r. do Parlamentu Euro-
pejskiego dowodzi, Ŝe Brytyjczycy powoli tracili cierpliwość oraz Ŝe
polityka Unii Europejskiej nie stanowi juŜ dla nich pewnego rodzaju
szansy na zwiększenie potencjału ekonomicznego, wiąŜe się nato-
miast z napływem imigrantów oraz z koniecznością rozwiązywania
finansowych problemów państw, objętych kryzysem gospodarczym.
Obawy i niepokoje społeczne dały swój wyraz w poparciu dla ewi-
dentnie antyeuropejskiej partii. UKIP jest antyeuropejska, a jej po-
stulaty są bardzo zdecydowane i radykalne. Wcześniej Partia Kon-
serwatywna epatowała eurosceptycyzmem, ale umiarkowanym, gdyŜ
głosy mówiące o opuszczeniu Unii Europejskiej były tłumione, nato-
miast polityka wobec Unii Europejskiej prowadzona w sposób raczej
elastyczny, jedynie z Ŝądaniami małych ustępstw na rzecz Wielkiej
Brytanii. UKIP od początku swojego istnienia starała się trzymać
swoich postulatów. Sytuacja, jaka rozwinęła się w kolejnych latach,
jedynie potwierdziła ich wcześniejsze obawy. Obywatele brytyjscy
potrzebowali konkretnych działań. Konserwatyści poddali w wątpli-
wość swoją wiarygodność, na co wpływ na pewno miała sytuacja
z ratyfikacją konstytucji europejskiej. Referendum, którego oczeki-
wali obywatele, nie zostało przeprowadzone, poczuli się więc oni
zlekcewaŜeni, jako Ŝe ich obawy pominięto, natomiast potrzeby oka-
zały się niewaŜne.

Z kolei Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa okazała
się konsekwentna w swoim postępowaniu, co zapewne przesądziło
o jej późniejszym sukcesie. Postulaty, jakie forsuje UKIP, odwołują
się bezpośrednio do społeczeństwa brytyjskiego. Niewątpliwie teŜ
punktowanie minusów integracji, a takŜe nacisk na silną historyczną
pozycję Wielkiej Brytanii jako potęgi oraz toŜsamość narodowa to te
wartości, do których odwołuje się partia Farage'a. Jej zaletą i być
                                                

17 Ibidem, s. 280.
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moŜe najwaŜniejszym punktem jest zapewne sam przewodniczący,
który swoją charyzmą przestraszył przeciwników. Nie boi się dosad-
nych wypowiedzi, o czym mogliśmy się przekonać po ostrej przemo-
wie skierowanej do Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, do-
tyczącej kwestii zarobków szefa Rady Europejskiej.

Głosy eurosceptyczne od jakiegoś czasu przybierały na sile, gdyŜ
wzmoŜona przestępczość, głównie ze strony imigrantów, jest jednym
z wielu problemów, jakie dotykają Brytyjczyków na co dzień. Mozai-
ka kulturowa, jaką moŜna zobaczyć na ulicach Londynu, niewątpli-
wie świadczy o atrakcyjności Wielkiej Brytanii jako miejsca docelo-
wego, przynoszącego nadzieję na lepsze Ŝycie, lepiej płatną pracą, czy
teŜ na jakąkolwiek pracę. Imigranci do niedawna cieszyli się z Ŝycia
na wyspach, jednak w ostatnich latach pod wpływem negatywnych
emocji, zwątpienia w ideę Unii Europejskiej, Europy bez granic, imi-
granci nie wiodą tak sielankowego Ŝycia, jak przewidywali. Często
„angielski sen” kończy się szybciej, niŜ się spodziewano. A Brytyjczy-
cy powodowani silnymi nastrojami eurosceptycznymi tworzą coraz
bardziej nieprzyjazną atmosferę dla nowych przybyszów, szczególnie
z Europy Środkowo-Wschodniej, gdyŜ po 2004 r. to oni najchętniej
przybywali do Wielkiej Brytanii.

Retoryka polityków Partii Niepodległości Zjednoczonego Króle-
stwa od samego początku zmierzała do wystąpienia z Unii Europej-
skiej, co ma być lekarstwem na wszystkie problemy i obawy obywa-
teli brytyjskich. Wielka Brytania jako kraj bardzo dobrze prosperu-
jący stała się enklawą europejskich imigrantów, podobnie jak kraje
skandynawskie. Jednak głosy eurosceptyków zmierzały do konkluzji,
Ŝe Wielka Brytania i jej mieszkańcy są wykorzystywani przez Unię
Europejską, natomiast zapomniany został jej potencjał gospodarczy,
kulturowy i narodowy. Zdaniem eurosceptyków Unia Europejska
zmierza do pogłębienia integracji poprzez unię polityczną, a to było-
by katastrofą dla gospodarki Wielkiej Brytanii i jej kondycji finan-
sowej18. JuŜ teraz dostrzegamy problemy z implementacją kolejnych
etapów integracji. Unia walutowa jest kolejnym punktem zapalnym
w debatach eurosceptyków, jako Ŝe politycy brytyjscy nie zakładają
zmiany waluty pod Ŝadnym pozorem. Jakkolwiek Wielka Brytania,
wprowadzając euro, na pewno stanęłaby na wysokości zadania i pro-
ces ten przebiegłby bez większych problemów, czego nie moŜna po-
wiedzieć o krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Region ten nie
                                                

18 A. Glencross, Why the UK voted for Brexit, Londyn 2016, s.10-12.
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naleŜy do bogatych. Prawie wszystkie państwa borykają się teŜ
z wieloma wewnętrznymi problemami, spowodowanymi trudną sy-
tuacją gospodarczą i finansową. Podobną sytuację moŜna było zaob-
serwować w Grecji, gdzie zmiana waluty doprowadziła niemal do
katastrofy gospodarczej, a pomoc finansowa krajów członkowskich
Unii Europejskiej stała się nieodzowna. Te problemy pokazały, Ŝe
skoro w Grecji doszło do kryzysu gospodarczego, to co się stanie wraz
z wprowadzeniem waluty w innych krajach? Scenariusz grecki moŜe
się powtórzyć, a wtedy trzeba będzie liczyć tylko na najbogatsze
kraje Unii Europejskiej. NaleŜy jednak postawić pytanie, jak długo
będą one w stanie pomagać biedniejszym, zadłuŜonym sąsiadom?
Eurosceptycy, wywołując u ludzi obawy i niepokój, opierają się wła-
śnie na tych przesłankach. Ale jeśli chodzi o zmianę waluty, to euro-
sceptycy nie obawiają się trudnej sytuacji związanej z samym proce-
sem wdraŜania unii walutowej, ale chodzi im o narodowe wartości,
np. przywiązanie do waluty brytyjskiej19. ToŜsamość narodowa Bry-
tyjczyków jest bardzo waŜna, podobnie jak przywiązanie do Królowej
ElŜbiety II, symbolu Wielkiej Brytanii.

Aktualnie polityka Unii Europejskiej opiera się głównie na wy-
równaniu szans oraz poziomu gospodarczego krajów członkowskich
Unii. Proces moŜe być długi, a wprowadzenie wszystkich regulacji
unijnych bardzo trudne, w zaleŜności od kondycji państwa. Kraje
rozwinięte najbardziej z tego powodu cierpią finansowo i chociaŜ mo-
gą sobie na to pozwolić, to sprowadzenie ich do roli swego rodzaju
banku pomocowego nie podoba im się.

Wielka Brytania wstąpiła do Unii Europejskiej z wieloma uprze-
dzeniami, jednak wierzyła, Ŝe moŜe zwiększyć swój potencjał ekono-
miczny, tymczasem sytuacja przebiegała zupełnie odwrotnie, co nie-
pokoiło zarówno polityków, jak i obywateli. Wiele z zarzutów euro-
sceptyków jest zasadnych, bowiem obywatele oczekują od swoich
polityków rozwiązań, które poprawia sytuację w ich kraju. Otwarte
granice to dla wielu osób szansa na podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych, lepszą pracę i zwiększenie poziomu Ŝycia. Jednak, jak wcze-
śniej zostało powiedziane, otwarcie granic łączy się równieŜ z migra-
cją przestępców, uciekających przed wymiarem sprawiedliwości.
Z pewnością proces integracji niósł wiele pozytywów, ale negatywne
konsekwencje równieŜ istnieją i nie naleŜy ich negować. Politycy

                                                
19 Ibidem.
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niepotrzebnie jednak wprowadzają atmosferę nienawiści wobec
wszystkich imigrantów.

Wielka Brytania obfituje w wiele partii z nastawieniem euroscep-
tycznym, jednak omawiane programów wszystkich wykracza poza
ramy artykułu. Partie te niewątpliwie łączą antyeuropejskie hasła,
jednakŜe jedne mają umiarkowane postulaty, z kolei pozostałe bar-
dziej radykalne.

Unia Europejska w ostatnich latach borykała się z wieloma pro-
blemami, które niełatwo rozwiązać, jednak czy wydawało się moŜli-
wym, Ŝe Wielka Brytania opuści struktury unijne? Wielu politologów
zadawało sobie to pytanie. Brexit jednakŜe stał się faktem. Jedno
jest pewne, imigranci będą nadal przybywać, gdyŜ na tym polega
integracja europejska, otwarte granice, moŜliwości dla wszystkich
obywateli europejskich podróŜowania oraz osiedlania się bez prze-
szkód. Wielu Brytyjczyków dopiero po ogłoszeniu wyników referen-
dum zdało sobie sprawę z faktu, co to oznacza opuszczenie Unii Eu-
ropejskiej.

Warto się równieŜ zastanowić, co oznacza sukces partii euroscep-
tycznych w ostatnich eurowyborach, czy partie z nastawieniem euro-
sceptycznym są w stanie cokolwiek zmienić w polityce Unii Europej-
skiej, będąc w samym centrum, gdzie większość polityków to moŜe
juŜ nie euroentuzjaści, ale wciąŜ zwolennicy Unii.? Przewodniczący
UKIP Nigel Farage to polityk z duŜą dynamiką oraz konsekwencją
i jego partia osiągnęła swój cel. Jednak co z pozostałymi partiami
o nastawieniu eurosceptycznym, które mają swoich przedstawicieli
w Parlamencie Europejskim? Obecność eurosceptyków w Parlamen-
cie Europejskim była szeroko dyskutowana, pojawiało się wiele spe-
kulacji, co do ich aktywności oraz kursu, jaki obejmą, aby coś zdzia-
łać w strukturach unijnych. Czy z biegiem czasu pojawią się kolejne
kraje, które będą chciały opuścić Unię? NaleŜy w tym momencie
nadmienić, Ŝe Wielka Brytania i jej członkowstwo w Unii to szcze-
gólny przypadek. W wielu krajach członkowskich mamy do czynienia
z narracją eurosceptyczną, która nie przybiera aŜ tak drastycznej
formy. Czy moŜliwa jest zatem współpraca polityków partii euro-
sceptycznych na forum Parlamentu Europejskiego? Opuszczenie
Unii jest najbardziej zdecydowanym krokiem, ale waŜniejsze jest, czy
pod wpływem retoryki eurosceptycznej Unia zdecyduje się na zmia-
ny, które będą odpowiedzią na Brexit i na obawy pozostałych obywa-
teli Europy o stan integracji europejskiej.
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NajwaŜniejszym problemem eurosceptyków są róŜnice progra-
mowe, które powodują ich rozproszenie w wielu frakcjach Parlamen-
tu Europejskiego. Postulaty partii z eurosceptycznym nastawieniem
bardzo się między sobą róŜnią, a to utrudnia współpracę, która mo-
głaby być środkiem do osiągnięcia zamierzonych celów. Partia UKIP
opowiadała się za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europej-
skiej, jednak obecność w europarlamencie na pewno była dla jej
przedstawicieli szansą na zmiany w polityce europejskiej oraz być
moŜe na zatrzymanie pogłębiającej się antyeuropejskiej tendencji.
Oczywiście niemoŜliwe było, aby nagle i niespodziewanie Brytyjczycy
zmienili zdanie na temat Unii Europejskiej, ale za sprawą wybra-
nych przez nich polityków być moŜe następstwa unijnej polityki nie
będą tak dotkliwe dla obywateli europejskich krajów, które stanowią
o sile Europy. Niewątpliwie Wielka Brytania jest jednym z takich
krajów. Oczywiście najwaŜniejsze są problemy, z którymi boryka się
Unia Europejska: kryzys gospodarczy, obecna sytuacja na wschodzie
Europy. Są to wyzwania, którym Unia musi sprostać. WaŜnym ele-
mentem jest teŜ pomoc finansowa, jako forma unijnej współpracy.
W tym przypadku naleŜy uspokoić te kraje, które obawiają się
o swoją kondycję oraz potencjał ekonomiczny, gdyŜ poŜyczki dla Gre-
cji czy Portugalii pochodzą w duŜej części z budŜetów krajów z naj-
lepszą kondycją finansową w Europie. Nie jest sytuacja komfortowa,
jako Ŝe owe kraje nie powinny być jedynie ratunkiem w trudnej sy-
tuacji, ale filarem Europy, który pokazuje jej moŜliwości i potencjał.

Jak więc wygląda polityka eurosceptyków w Parlamencie Euro-
pejskim? NaleŜy prześledzić w tym celu ich aktywność, sposób gło-
sowania oraz spójność w decyzjach. Skupię się na prześledzeniu
działań podejmowanych przez przedstawicieli brytyjskich partii eu-
rosceptycznych w Parlamencie Europejskim.

Funkcjonowanie konserwatystów w Parlamencie Europejskim nie
rozpoczęło się najlepiej, gdyŜ nie mogli znaleźć grupy, z którą mogli-
by się całkowicie utoŜsamić. Początkowo ich zamiarem było dołącze-
nie do grupy pod nazwą Europejska Partia Ludowa, jednak plany
i ambicje ludowców nie do końca pokrywały się z ideami członków
Partii Konserwatywnej. Ostatecznie konserwatyści stworzyli własną
grupę parlamentarną pod nazwą Europejska Grupa Demokratyczna.
Jej początki były trudne, a szeregi zostały znacznie zasilone dopiero
w roku 1979, kiedy to demokraci stanowili trzecią co do wielkości
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grupę w Parlamencie Europejskim20. Konserwatyści z racji swoich
poglądów (umiarkowanego eurosceptycyzmu i konserwatywnego po-
dejścia do polityki) nie mieli łatwego zadania na forum Parlamentu
Europejskiego. Wprawdzie w 1979 r. ich szeregi zasiliło wielu polity-
ków, jednak wspólne działania konserwatystów nie trwały długo. Po
jakimś czasie na światło dzienne wyszły róŜnice w postrzeganiu in-
tegracji europejskich przez członków grupy. Groziło jej nawet roz-
wiązanie oraz utrata przywilejów politycznych oraz finansowych
z racji przynaleŜności do grupy parlamentarnej.

Działalność konserwatystów w Parlamencie Europejskim nie na-
leŜała do ustabilizowanych. JuŜ kolejne wybory pokazywały słabości
konserwatystów, a przynaleŜność do coraz to nowych grup parlamen-
tarnych okazywała się błędem i stratą czasu. Sojusz z grupą europej-
skich chadeków równieŜ nie moŜna zaliczyć do udanej współpracy.

Przełom przyniosło przewodnictwo w Europejskiej Partii Ludowej
Leo Tindemansa, który charakteryzował się otwartą postawą na bry-
tyjskich konserwatystów. W 1992 r. doprowadził do przyjęcia człon-
ków Partii Konserwatywnej w szeregi grupy ludowców jako członka
stowarzyszonego. Nie wszyscy członkowie Europejskiej Partii Ludo-
wej opowiedzieli się za ich przyjęciem, ale ostatecznie większość
chciała przyłączenia konserwatystów21. W takiej sytuacji naleŜało
zmienić nazwę na Grupę Europejskiej Partii Ludowej i członków
stowarzyszonych. Konserwatystom nareszcie udało się to, nad czym
tak długo pracowali: dołączyli do ludowców. Pomimo osiągnięcia
upragnionego celu, samo funkcjonowanie w ramach grupy ludowców
wiązało się z częstymi sporami ideologicznymi. RóŜnice programowe
konserwatystów i ludowców powodowały napiętą atmosferę w gru-
pie, a wszelkiego rodzaju podejmowane decyzje albo nie zgadzały się
z poglądami jednych bądź drugich, albo były wymuszonymi kompro-
misami. Ludowcy opowiadali się za stopniowym pogłębianiem inte-
gracji europejskiej, natomiast konserwatyści prezentowali odmienne
stanowisko. Zdecydowano, Ŝe w manifestach politycznych ludowcy
będą unikać zbyt radykalnych poglądów co do integracji, czyli fede-
ralistycznych haseł, które chcieli propagować. Reasumując, trudno
powiedzieć, czy przyłączenie konserwatystów wyszło komukolwiek
na dobre, czy teŜ stworzyło tylko niepotrzebne spięcia w grupie.

                                                
20 K. Zuba, Dryfujące Wyspy: europejskie dylematy..., s. 316.
21 Ibidem, s. 317.
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Z upływem czasu jednak wpływy brytyjskich konserwatystów ro-
sły, z racji większej liczby mandatów uzyskanych w kolejnych latach
zaŜądali większej mocy sprawczej. W efekcie doprowadzili do kolejnej
zmiany nazwy grupy, dodając do niej Europejskich Demokratów. Ich
największym osiągnięciem było jednak wykreślenie z programu gru-
py elementów retoryki federalistycznej, zastępując je hasłami opar-
tymi na idei decentralizacji. Niewątpliwie przyjęcie w swoje szeregi
konserwatystów okazało się samobójstwem politycznym dla ludo-
wców, którzy zmuszeni byli do rezygnacji ze swoich głównych haseł
na rzecz idei konserwatystów. Na pewno z biegiem czasu Ŝałowali
swoich wcześniejszych decyzji, które zaowocowały kryzysem w gru-
pie. Konserwatyści zdobywali coraz większe wpływy i na domiar złe-
go w głosowaniach przyjmowali zupełnie inne stanowisko niŜ ludo-
wcy. Ostatecznie w wyniku kolejnych zawirowań w grupie ludowców
i demokratów to konserwatyści przejęli inicjatywę, a cele i idee zało-
Ŝycieli zostały zepchnięte na ubocze. Coraz częściej pojawiały się teŜ
głosy o utworzeniu własnej grupy. Pomysł poparli Margaret Tha-
tcher oraz Wiliam Hague. Proces tworzenia własnej grupy trwał 5 lat
i zakończył się sukcesem. W 2009 r. doszło do utworzenia grupy pod
nazwą Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy22. Inicjatorem tego
posunięcia był David Cameron.

Na pewno konserwatyści mają bogatszą historię działalności
w Parlamencie Europejskim niŜ Partia Niepodległości Zjednoczonego
Królestwa, której trzech polityków dopiero w 1999 r. weszło w skład
grupy pod nazwą Europa Demokracji i RóŜnorodności. Zespół ten
połączył eurosceptyków z innych krajów. Następnie jej członkowie
wraz z eurosceptykami z Polski, Danii i Szwecji stworzyli grupę Nie-
podległość i Demokracja. W 2009 r. została ona jednak rozwiązana.
Obecnie większość eurosceptyków naleŜy do frakcji Europa Wolności
i Demokracji.

Jak juŜ wcześniej zostało zaznaczone, wspomniane dwie partie
brytyjskie diametralnie róŜnią się pod względem poglądów i mimo
eurosceptycznej retoryki bardzo niewiele je łączy. Ale Brytyjczycy
swym zaufaniem w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskie-
go obdarzyli Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, jako Ŝe
ostatnie wybory stanęły pod znakiem eurosceptycyzmu. Mimo tego
eurosceptycy z krajów członkowskich Unii Europejskiej rozproszyli
się w kilku frakcjach Parlamentu Europejskiego.
                                                

22 Ibidem, s. 319.
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Najwięcej eurosceptyków zgromadziła frakcja pod nazwą Europa
Wolności i Demokracji, w skład której weszło równieŜ 24 przedstawi-
cieli z ramienia Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa Wiel-
kiej Brytanii. Jednak zwaŜywszy na fakt, Ŝe, jak juŜ wcześniej zo-
stało powiedziane, eurosceptycy z krajów Unii Europejskiej są po-
dzielenie, to moŜna ich znaleźć w prawie kaŜdej grupie politycznej
Parlamentu Europejskiego.

Warto równieŜ zwrócić uwagę na to, Ŝe grupy polityczne w Euro-
parlamencie zmieniły swój skład. NaleŜy np. zauwaŜyć, Ŝe Europej-
scy Konserwatyści i Reformatorzy dotychczas przyjmowali w swoje
szeregi wyłącznie eurosceptyków o umiarkowanych poglądach, na-
tomiast po ostatnich wyborach grupę zasiliły zradykalizowane par-
tie, jak np. Duńska Partia Ludowa czy Partia Finów, będące typo-
wymi partiami antysystemowymi.

DuŜa liczba eurosceptyków, jaka znalazła się w Parlamencie Eu-
ropejskim, prezentuje niesprecyzowane oczekiwania dotyczące funk-
cjonowania na forum unijnym, dlatego zamiast przyjąć wspólny front
eurosceptycy ulegają rozproszeniu i podziałowi. RóŜnice poglądów
doprowadziły do sytuacji, którą niektórzy politycy przewidywali juŜ
przed wyborami. Eurosceptycyzm bowiem w kaŜdy kraju ma swoją
indywidualną formę, zarzuty wobec Unii Europejskiej są postrzega-
ne inaczej we wszystkich krajach członkowskich. Uwarunkowania
gospodarcze, kulturowe oraz historyczne bezpośrednio wpływają na
percepcję obywateli w postrzeganiu świata, dlatego teŜ nie moŜna
porównywać eurosceptyków z Wielkiej Brytanii z przeciwnikami
Unii we Francji czy Finlandii.

Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej jest grupą, w której
moŜna znaleźć najwięcej przedstawicieli partii eurosceptycznej, na-
leŜą do nich: członkowie Partii Niepodległości Zjednoczonego Króle-
stwa, włoscy eurosceptycy z Ruchu Pięciu Gwiazd, członkowie partii
Porządek i Sprawiedliwości z Litwy, Szwedzcy Demokraci, przed-
stawiciele Ruchu Wolnych Obywateli z Czech oraz polscy politycy
z Kongresu Nowej Prawicy.

Jak juŜ zostało powiedziane róznice programowe w brytyjskich
partiach eurosceptycznych są bardzo widoczne, a róŜnice w porów-
naniu z innymi partiami antyeuropejskimi z pozostałych krajów
członkowskich Unii Europejskich sprawiają wiele trudności we
współpracy w ramach jednej grupy parlamentarnej. Frakcja Europa
Wolności i Demokracji Bezpośredniej w wyniku róŜnicy zdań uległa
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w październiku 2014 r. rozpadowi, tracąc wymaganą liczbę człon-
ków. Funkcjonowanie frakcji było moŜliwe dopiero po przyłączeniu
się do niej polskiego eurodeputowanego z Kongresu Nowej Prawicy
Roberta Jarosława Iwaszkiewicza.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. zmieniły skład
wszystkich frakcji parlamentarnych. Grupa Europejskich Konserwa-
tystów i Reformatorów przyjęła bowiem w swoje szeregi członków
partii dotąd dyskryminowanych ze względu na zbyt antysystemową
retorykę. Do jej grona dołączyli eurosceptycy Partii Finów czy Duń-
skiej Partii Ludowej. Większa liczba eurosceptyków w Parlamencie
Europejskim doprowadziła takŜe do zmiany sił we wszystkich frak-
cjach.

Sukces eurosceptyków w ostatnich wyborach nie przełoŜył na ich
wpływy w Parlamencie Europejskim, gdyŜ róŜnice interesów spowo-
dowały rozproszenie przeciwników Unii Europejskiej. Członkom
frakcji Europy Wolności i Demokracji nie zostały przyznane Ŝadne
znaczące stanowiska w parlamencie, gdyŜ liczba przyznawanych
stanowisk przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz przewodni-
czących komisji parlamentarnych jest bezpośrednio skorelowana
z liczbą członków wchodzących w skład grup parlamentarnych. Gru-
pa Wolności i Demokracji jest najmniej liczną grupą w Parlamencie
Europejskim. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na to, Ŝe wielu euro-
sceptyków nie dołączyło do Ŝadnej frakcji parlamentarnej, co jeszcze
bardziej osłabiło siłę przebicia eurosceptyków. Swą sytuację pogor-
szyła równieŜ Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów,
która przyjmując do swojego grona radykalnych eurosceptyków, nie
spotkała się z przychylnym nastawieniem ze strony innych frakcji
parlamentarnych i otrzymała stosunkowo mało stanowisk do w sto-
sunku do swej liczebności.

Bardzo waŜnym czynnikiem w określeniu jakości funkcjonowania
przedstawicieli partii eurosceptycznych jest sposób głosowania
w poszczególnych sprawach w Parlamencie Europejskim, gdyŜ jed-
nomyślne głosowanie bezpośrednio wpływa na kształtowanie polityki
Unii Europejskiej oraz pozwala na manifestację siły i moŜliwości
frakcji oraz jej członków. Konsensus to jedyny sposób na wywarcie
jakiegokolwiek nacisku na decyzje Parlamentu Europejskiego, gdyŜ
nie ma takiej frakcji, w której wszyscy członkowie prezentują to sa-
mo stanowisko. NajwaŜniejsze jest więc znalezienie wspólnych idei
i ich pielęgnowanie na rzecz wyŜszego celu. Idealną sytuacją w prze-
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forsowywaniu swoich postulatów jest pełna spójność (100%), co
wskazuje na bardzo dobra współpracę członków frakcji.

Frakcja Europy Wolności i Demokracji według badań przeprowa-
dzonych przez Agnieszkę Ładę oscylowała wokół 54,7%, co stanowi
najniŜszy współczynnik spójności wśród pozostałych grup23. Niejed-
nolitość poglądów bardzo utrudnia funkcjonowanie frakcji Europy
Wolności i Demokracji w polityce europejskich, bowiem wywarcie
jakiegokolwiek wpływu na decyzje parlamentu kończy się fiaskiem
z powodu ugruntowanych programowych róŜnić pomiędzy przedsta-
wicielami partii z nastawieniem eurosceptycznych. Dołączenie do
Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przedstawicieli
partii antysystemowych doprowadziło do spadku spójności w tej
frakcji z poziomu 86% do 76% w porównaniu do poprzedniej kaden-
cji24. Eurosceptycy, co oczywiste, nie cieszą się sympatią ze strony
euroentuzjastów, którzy zazwyczaj zasilają grupy Parlamentu Euro-
pejskiego. Ich liczebność skutecznie doprowadza do marginalizacji
zdania polityków eurosceptycznych.

Niewątpliwie zjawisko to pokazuje, Ŝe eurosceptycy z frakcji Eu-
ropy Wolności i Demokracji będą zmuszeniu do tworzenia koalicji
podczas głosowań, gdyŜ w przeciwnym wypadku nie będą mieli Ŝad-
nego wpływu na głosowania w parlamencie. Początkowo sukces eu-
rosceptyków w eurowyborach w 2014 r. był owiany atmosferą nie-
pewności i obaw, związanych z tak duŜą liczbą przeciwników inte-
gracji europejskiej w europarlamencie, jednak z perspektywy czasu
zarówno eurodeputowani z głównych frakcji parlamentarnych, jak
i sympatycy antysystemowych partii dostrzegli nieudolność oraz nie-
konsekwencję w dąŜeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Euro-
sceptycy skupili się w największej liczbie we frakcji Europy Wolności
i Demokracji, ale nie byli w stanie dojść do porozumienia, ustalić
wspólnego stanowiska. MoŜna powiedzieć, Ŝe zostali marginalizowa-
ną grupą w parlamencie, bez większego wpływu na Ŝadne decyzje.
Koalicje zawierane przez pozostałe frakcje bardzo skutecznie uda-
remniają próby forsowania postulatów eurosceptyków. Niewątpliwie
dołączenie członków partii eurosceptycznych do poszczególnych frak-
cji nie okazało się dla nich dobrą decyzją, co moŜna potwierdzić
spadkiem spójności w głosowaniach i stosunkiem ze strony innych

                                                
23 A. Łasda, Znaczenie eurosceptyków w Parlamencie Europejskim nowej kaden-

cji – wnioski w pierwszych miesięcy po wyborach, Warszawa 2014, s.12.
24 Ibidem.
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grup parlamentarnych. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
nieco zachwiali swoją pozycją. Pomimo trzeciego miejsca pod wzglę-
dem liczebności członków frakcja ta aktualnie nie jest juŜ tak zna-
mienną partią w Parlamencie Europejskim. Otrzymali bardzo małą
liczbę stanowisk w europarlamencie. Trudno jest im takŜe stworzyć
koalicję.

Eurosceptycy swoją odmienność wyraŜają równieŜ w bardzo kon-
trowersyjnych przemówieniach na posiedzeniach Parlamentu Euro-
pejskiego. Są one przepełnione często wypowiedziami o negatywnych
emocjach. Przychylnie przez pozostałych eurodeputowanych nie jest
odbierane takŜe wyliczanie błędów polityki unijnej. Politycy partii
eurosceptycznych są bardzo róŜni. Co więcej bardzo często sposób
przekazywania ich poglądów jest nieadekwatny do miejsca, w któ-
rym się znajdują. Konstruktywna krytyka polityki Unii Europejskiej
jest dopuszczana (w końcu to eurosceptycy!), ale przemówienia nie-
których członków partii eurosceptycznych wywołują niesmak i roz-
bawienie.

Przykładem moŜe być przemówienie Janusza Korwina Mikkego,
które wywołało wiele kontrowersji, a sam polityk został ukarany za
obraźliwe określenia o zabarwieniu rasistowskim karą finansową.
Janusz Korwin Mikke jest postacią bardzo kontrowersyjną, ale Par-
lament Europejski nie jest miejscem na tego typu retorykę. Polity-
kiem, który był uwaŜany za jednego z najbardziej zagraŜających Unii
Europejskiej, jest przewodniczący Partii Niepodległości Zjednoczone-
go Królestwa – Nigel Farage. Jego wypowiedzi, choć dosadne,
utrzymują się w kanwie akceptowalnego przedstawienia zarzutów
wobec polityki europejskiej. Farage wyrósł na najbardziej charyzma-
tycznego przedstawiciela eurosceptyków w Parlamencie Europej-
skim.

Eurosceptycyzm ma swoje korzenie w Wielkiej Brytanii, jako Ŝe
Brytyjczycy od początków tworzenia zaląŜków integracji europejskiej
mieli swoje wątpliwości, które, mimo wstąpienia w struktury unijne,
nie zanikły, a z biegiem lat jedynie pogłębiały tłumione wcześniej
niepokoje.

Eurosceptycyzm brytyjski dał swój wyraz w referendum, prze-
prowadzonym 23 czerwca 2016 r., kiedy to mieszkańcy Wielkiej Bry-
tanii zdecydowali o wystapieniu ze struktur unijnych. Za Brexitem
opowiedziało się 51,9 % Brytyjczyków. Inicjatorem referendum był
premier David Cameron, jednak po pomyślnych negocjacjach z Unią
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Europejską, nie spodziewano się, Ŝe moŜe do dojść do opuszczenia
struktur unijnych. Po ogłoszeniu decyzji obywateli Wielkiej Brytanii,
David Cameron podał się do dymisji. Tzw. Brexit stał się faktem,
a przyszłość Unii Europejskiej stanęła pod znakiem zapytania. Jed-
nak nie to, Ŝe Wielka Brytania wystąpi z jej struktur, lecz sam fakt,
Ŝe członek Unii zdecydował się ją opuścić, stanowi zagroŜenie dla jej
przyszłości. Obecnie przywódcy unijni debatują nad sytuacją, jaka
zapanuje po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii. Wszystkich prze-
pełnia niepokój, gdyŜ sytuacja w Europie nie jest łatwa. Kryzys imi-
gracyjny, narastający eurosceptycyzm oraz kryzys ekonomiczny po-
tęgują spadek zaufania do Unii Europejskiej. Brytyjczycy stracili
zaufanie do Unii. Kto będzie następny? KaŜdy członek moŜe powołać
się na Art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej25. Jednak, aby porcedura
wystąpienia weszła w Ŝycie, Rada Europejska musi otrzymać notyfi-
kację od Londynu. Od tego momentu rozpoczyna się właściwa proce-
dura i negocjacje, które potrwają na pewno wiele dłuŜej, niŜ począt-
kowo zakładano, czyli dwa lata. Wynikiem rozmów będzie umowa
opisująca warunki wystąpienia z Unii Europejskiej. Po przyjęciu jej
przez Parlament Europejski oraz po zatwierdzeniu przez kraje
członkowskie, Wielką Brytanię przestaną obowiązywać traktaty
unijne.

Jakie będą konsekwencje Brexitu? Proces wyjścia ze struktur
Unii jeszcze potrwa, ale od momentu ogłoszenia wyniku referendum
pojawiają się głosy innych krajów, które równieŜ zastanawiają się
nad przeprowadzeniem referendum. MoŜna więc zadać pytanie, czy
Wielka Brytania zapoczątkuje falę kolejnych -exitów?

Abstract
The road to Brexit.

Two faces of Euroscepticism illustrated
with the example of the Conservative Party

and the UK Independence Party

The article discusses the phenomenon of British Euroscepticism
based on the two parties, representing the soft and hard Euroscepti-
cism. By using the differences and similarities in the programs of the

                                                
25 Dz.U.2004.90.864/30 – Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany

uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, data odczytu:
24.06.2016.
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Conservative Party and the UK Independence Party , I try to descri-
be the current situation in the UK 's political scene , focusing on
prejudice towards the European Union . Then the functioning of the-
se parties in the European Parliament would allow you to determine
the influence they might have on Eurosceptic EU politics.

Keywords: the European Union, Euroscepticism, the Conserva-
tive Party, the UK Independence Party

Słowa kluczowe: Unia Europejska, eurosceptycyzm, Partia
Konserwatywna, Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii
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Przemysław Waingertner
(Instytut Historii UŁ, Łódź)

Kontrowersyjny dla elit - bohater ludu?

Refleksja na marginesie Wspomnień marszałka

Carla Gustafa Mannerheima

Wśród licznych silnych osobowości politycznych, męŜów stanu,
którzy odcisnęli piętno na historii własnych państw i narodów,
a niekiedy regionów lub całej Europy w pierwszej połowie XX w. po-
stać Carla Gustafa Mannerheima, marszałka i prezydenta Finlandii,
zajmuje miejsce wyjątkowe. Szczególny charakter ma równieŜ legen-
da, interpretacje i oceny postawy politycznej oraz historycznej roli
przywódcy Suomi w dziejach Finlandii, Skandynawii i całego Starego
Kontynentu.

Wielu spośród charyzmatycznych liderów politycznych i dowód-
ców wojskowych z lat Wielkiej Wojny, europejskiego międzywojnia
oraz II wojny światowej określić moŜna mianem kontrowersyjnych
i budzących sprzeczne oceny z racji dokonywanych przez nich wybo-
rów politycznych, a takŜe etycznych. Caudillo Francisco Franco –
wojskowy puczysta i krwawy, faszystowski dyktator, czy przywódca
narodowego powstania (lub antykomunistycznej krucjaty), które
ocaliło Hiszpanię przed czerwonym totalitaryzmem?; regent Miklos
Horthy – pogromca barbarzyńskiej, bolszewickiej rewolty Beli Kuna
i architekt dwudziestu lat pokoju dla Węgier, czy sojusznik nazi-
stowskich Niemiec oraz antysemita?; Józef Piłsudski – budowniczy
niepodległej Rzeczypospolitej, pogromca Armii Czerwonej w osiem-
nastej decydującej bitwie w historii świata w 1920 r., a takŜe autor
przewrotu majowego, który uratował Polskę przed chaosem, czy au-
tokrata, burzyciel demokracji i porządku konstytucyjnego Drugiej
Rzeczypospolitej? To tylko przykłady dylematów, przed którymi stają
przedstawiciele cechu Klio i politolodzy, publicyści i politycy, wresz-
cie pasjonaci-amatorzy historii i polityki, usiłujący ferować oceny na
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temat europejskich przywódców minionego stulecia.
Jednak nawet w tej grupie politycznych liderów mit marszałka C.

G. Mannerheima naleŜy do fenomenów. W gronie fińskich elit – in-
telektualistów, akademickich dziejopisów, dziennikarzy i przedsta-
wicieli klasy politycznej – to postać dalece niejednoznaczna. Część
z nich podkreśla przede wszystkim jego zasługi dla zdobycia
i utrwalenia niepodległości Finlandii oraz ufundowania ustroju pań-
stwa na zasadach republikańskich, udanym mariaŜu tradycji i de-
mokratycznych politycznych „nowinek”, autorytetu i ludowości.
Zwracają oni teŜ uwagę na decydujący udział marszałka – jako cha-
ryzmatycznego naczelnego wodza, znakomitego organizatora armii,
wybitnego taktyka i utalentowanego, obdarzonego intuicją dowódcy
polowego – w trzykrotnym ocaleniu suwerenności Suomi: w latach
1917-1918, kiedy dowodzone przez niego wojska pokonały wroga
wewnętrznego w postaci fińskich komunistów i zbrojnej Czerwonej
Gwardii oraz wyparły z granic państwa zrewoltowane rosyjskie gar-
nizony; w latach 1939-1940, podczas tzw. wojny zimowej, gdy sku-
tecznie kierował on obroną przed inwazją sowiecką; wreszcie w la-
tach 1941-1944, kiedy to w ramach wojny kontynuacyjnej potrafił
poprzez umiejętne zaangaŜowanie wojska – jego skierowanie naj-
pierw przeciwko Związkowi Sowieckiemu (w ramach aliansu
z III Rzeszą), a następnie oddziałom niemieckim (gdy Armia Czer-
wona w pościgu za Wehrmachtem zalewała Europę Środkowow-
schodnią) – ocalić niepodległość fińskiej republiki pomiędzy Scyllą
narodowosocjalistycznych Niemiec i Charybdą komunistycznego to-
talitaryzmu „czerwonej” Rosji.

Z kolei dla fińskiej lewicy wszelkiej maści C. G. Mannerheim to
przede wszystkim polityczny dinozaur, baron, reakcjonista i „biały
generał”, który nie cofnął się przed krwawą, przykładną rozprawą
z rodzimą lewicą u progu niepodległości, a dwie dekady później
wsparł w latach II wojny światowej zbrodnicze, faszystowskie Niem-
cy, Fakt, iŜ w obydwu przypadkach kierował się dąŜeniem do utrzy-
mania niepodległości państwa zdaje się – cokolwiek dogmatycznie –
nie usprawiedliwiać wspomnianych czynów w oczach jego adwersa-
rzy.

Z drugiej strony – w odróŜnieniu od tego niejednoznacznego wize-
runku, wciąŜ dyskutowanego przez reprezentantów elity Suomi –
marszałek Carl Gustaf Mannerheim w opinii przysłowiowej fińskiej
ulicy, tzw. zwykłych Finów, to ikona niepodległości, wzorzec patrioty
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i archetyp bezinteresownego, poświęcającego się sprawie publicznej
wojskowego i polityka. Kiedy w grudniu 2004 r. fińska telewizja wy-
emitowała cieszący się wielką popularnością program pt. „Wielcy
Finowie”, połączony z wyborami narodowego bohatera, marszałek
znokautował konkurentów, uzyskując bez trudu zaszczytne miano
„największego Fina w historii”.

Biografia C. G. Mannerheima w pełni usprawiedliwia zarówno
wielkie zainteresowanie tą postacią, jak i diametralnie róŜne, nie-
kiedy wręcz wykluczające się, oceny jej politycznego zaangaŜowania
i odegranej przez nią historycznej roli. Przyszły fiński marszałek
przyszedł na świat w arystokratycznej rodzinie fińskich Szwedów
w 1867 r. (określany w polskiej publicystyce często mianem fińskiego
Piłsudskiego – z racji podobnej roli odegranej w dziejach Finlandii
w latach Wielkiej Wojny i międzywojnia – był zatem równieŜ rówie-
śnikiem Komendanta!). Kształcił się w Szkole Kadetów w Haminie,
a następnie na Uniwersytecie Helsińskim i w Mikołajewskiej Szkoły
Oficerskiej Kawalerii w Petersburgu.

Od 1889 r. słuŜył w wojsku rosyjskim, najpierw w 15 Aleksan-
dryjskim Pułku Dragonów w Kaliszu, a następnie w Sankt Peters-
burgu, Azji Środkowej i na Dalekim Wschodzie (gdzie uczestniczył
w wojnie rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905), by powrócić do
Królestwa Polskiego i dowodzić kolejno: 13 Włodzimierskim Pułkiem
Ułanów w Mińsku Mazowieckim i Lejb-Gwardyjskim Pułkiem Uła-
nów w Warszawie. To wówczas zadzierzgnął bliskie przyjaźnie
z licznymi reprezentantami polskiej elity – arystokratami, przemy-
słowcami, wojskowymi i urzędnikami – i nauczył się języka polskie-
go, przyjmując ze zrozumieniem, jako przedstawiciel narodu pozo-
stającego w zaleŜności od Rosji, Ŝywe nad Wisłą postawy patriotycz-
ne. Wspominał później: Polacy przyjmowali mnie, mimo mojego sta-

nowiska słuŜbowego, bez uprzedzeń. Jako Fin i zdeklarowany prze-

ciwnik rusyfikacji w moim własnym kraju, ze zrozumieniem myśla-

łem o uczuciach Polaków i ich poglądach na sprawy, które uznać

moŜna by za draŜliwe. Nigdy więc nie rozmawiałem z nimi o polityce.

Oni takŜe nie łamali tego niepisanego prawa1.
W latach I wojny światowej C. G. Mannnerheim walczył w Gali-

cji, awansując do stopnia generała. Po rewolucji lutowej i puczu bol-
szewików powrócił w grudniu 1917 r. do Finlandii, obejmując na-
czelne dowództwo wojsk Suomi, na czele których pokonał komuni-
                                                

1 C. G. Mannerheim, Wspomnienia, Editions Spotkania 2017, s. 41.
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styczną fińską Czerwoną Gwardię i spacyfikował rosyjskie garnizony
na terenie kraju. Jako konserwatysta brał udział bez powodzenia
w wyborach prezydenckich, a po podpisaniu konstytucji w lipcu
1919 r. wycofał się z Ŝycia politycznego, poświęcając się działalności
w organizacjach społecznych. Dziesięć lat później odmówił poparcia
prawicowego zamachu stanu, aby w 1931 r. przyjąć funkcję Prze-
wodniczącego Rady Obrony Państwa. Jako marszałek zreorganizo-
wał i wzmocnił armię i zbudował na Przesmyku Karelskim tzw. Li-
nię Mannerheima.

W okresie II wojny światowej C. G. Mannerheim najpierw sku-
tecznie powstrzymywał agresję Armii Czerwonej na Finlandię w la-
tach wojny zimowej (1939-1940), a następnie u boku Niemiec brał
udział w fińskiej wojnie kontynuacyjnej ze Związkiem Sowieckim
w celu odzyskania ziem utraconych w roku 1940 r. Równocześnie
odrzucił niemieckie Ŝądania deportacji ludności Ŝydowskiej i utrzy-
mał dobre stosunki z przedstawicielami koalicji antyhitlerowskiej –
premierem brytyjskim Winstonem Churchillem i prezydentem Sta-
nów Zjednoczonych Franklinem Delano Rooseveltem. Wybrany
w sierpniu 1944 r. na prezydenta Finlandii, w obliczu widma sowiec-
kiej inwazji, podpisał zawieszenie broni z ZSRR i skierował wojska
fińskie do walki z Niemcami. W maju 1946 r. ustąpił z urzędu, zda-
jąc sobie sprawę, Ŝe jako były sojusznik Hitlera moŜe stanowić dla
Finlandii problem w ułoŜeniu powojennych stosunków Suomi z mo-
carstwami zachodnimi i Związkiem Sowieckim i wyemnigrował do
Szwajcarii. Zmarł w 1951 w Lozannie.

Jednak przed śmiercią opracował wspomnienia, które jego zda-
niem miały stanowić zarówno rodzaj politycznego testamentu, jak
i poŜytecznego przewodnika dla fińskich polityków, ułatwiającego –
na podstawie doświadczeń i przemyśleń Autora – prowadzenie roz-
sądnej i racjonalnej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Sam pisał
o nich: RozwaŜania skłoniły mnie do podjęcia wysiłku i opracowania

poniŜszych wspomnień i doświadczeń z Ŝycia długiego i róŜnorodnego

[…]. Mam nadzieję, Ŝe najistotniejsze przeŜycia i nauki, jakich udzie-

liło mi Ŝycie, będą słuŜyć ku oświeceniu i przestrodze pokoleniom, od

których zaleŜy obecna i przyszła pomyślność Finlandii2.
Pierwsze wydanie Wspomnień marszałka C. G. Mannerheima

ukazało się w języku fińskim i szwedzkim w latach 1951-1952.
W następnych latach pojawiły się tłumaczenia na język francuski,
                                                

2 Ibidem, s. 18-19.
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niemiecki i angielski. Wspomnienia w języku polskim ukazały się po
raz pierwszy w 1996 r. nakładem wydawnictwa Editions Spotkania.
Obecnie zdecydowało się ono wznowić publikację. Przekładu orygi-
nału dokonała Krystyna Szelągowska, a autorem wstępu, redakcji
i przypisów jest historyk Michał Kopczyński.

KsiąŜka (opatrzona wstępem fińskiego historyka z Uniwersytetu
Helsińskiego Henrika Meinandera, krótką biografią Autora Wspo-

mnień pióra M. Kopczyńskiego pt. Mannerheim – bohater kontrower-

syjny oraz notą do pierwszego wydania polskiego) zbudowana jest
z dziesięciu części: Przedmowy samego marszałka C. G. Mannerhe-
ima do pierwszego wydania Wspomnień i dziewięciu obszernych roz-
działów.

W rozdziale pierwszym, pt. Oficer carskiej armii, Autor Wspo-

mnień opisuje swoją młodzieńczą drogę Ŝyciową, wiodącą od fińskie-
go korpusu kadetów, przez rosyjską szkołę kawalerii, aŜ po słuŜbę
w wojsku carskim, skupiając się m.in. na opisie swych funkcji przy
dworze cara Mikołaja II, działaniach w okresie wojny rosyjsko-
japońskiej, podróŜy po Azji, stacjonowaniu na ziemiach polskich
przed Wielką Wojną, wreszcie udziale w światowym konflikcie i wy-
darzeniach przełomowego 1917 r.

Rozdział kolejny (Wojna o niepodległość) prezentuje wspomnienia
i refleksje C. G. Mannerheima z okresu walk o utrwalenie suweren-
ności Finlandii, wojny, która była zarówno starciem z wrogiem we-
wnętrznym, czyli fińskimi komunistami i sformowaną przez nich
Czerwoną Gwardią, jak i zrewoltowanymi wojskami rosyjskimi. Na-
stępny, pt. Utrwalanie niepodległości, dotyczy działalności politycz-
nej autora ksiąŜki, jako regenta Finlandii, zarówno na arenie we-
wnętrznej, jak i międzynarodowej, zakończonej nieudanym udziałem
w wyborach prezydenckich.

W rozdziale czwartym – Wolni obywatele – C. G. Mannerheim
zamieszcza swoje wspomnienia, odnoszące się do lat dwudziestych,
kiedy to obserwował z dystansu (wynikającego z braku zaangaŜowa-
nia w politykę) fińską scenę polityczną oraz zmiany następujące
w relacjach i konfiguracji międzynarodowej. Ta absencja, sprzyjająca
spokojnej, pozbawionej emocji, wnikliwej analizie Ŝycia politycznego,
poczynań partii, parlamentu i dyplomacji Finlandii, miała stanowić
dla Autora Wspomnień dogodny punkt wyjścia do udanego projektu
powrotu do najwyŜszych władz wojskowych i polityki, który opisuje
on w rozdziale piątym, pt. Osiem lat wyścigu z burzą. Ta część relacji
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skupia się na poczynaniach C. G. Mannerheima jako Przewodniczą-
cego Rady Obrony, przewidywanego na naczelnego dowódcę w okre-
sie wojny i charakteryzuje jego wysiłki na rzecz wzmocnienia obron-
ności Suomi w obliczu zagroŜenia agresją ze strony Związku Sowiec-
kiego.

Rozdział szósty (Wojna zimowa) to opis konfliktu zbrojnego z So-
wietami w latach 1939-1940, w którym Autor wyjaśnia motywacje
oraz kulisy swoich decyzji wojskowych i politycznych z tego okresu
w dziejach Finlandii, znamiennego heroiczną obroną niepodległości
w obliczu wielokrotnie przewaŜającego wroga. W rozdziale następ-
nym – pt. Zbrojny pokój – C. G. Mannerheim analizuje przede
wszystkim politykę zagraniczną Suomi (na jej tle własne inicjatywy,
przedsięwzięcia i działania) w niezwykle skomplikowanym i drama-
tycznym, choć krótkim okresie, dzielącym zakończenie zmagań
z „czerwoną Rosją” od niemieckiego ataku na Związek Sowiecki.

Rozdział ósmy, zatytułowany. Drugi etap wojny, to w istocie opis
udziału Finlandii – w faktycznym współdziałaniu z III Rzeszą, lecz
pod własnymi hasłami rewindykacji obszarów utraconych po wojnie

zimowej – w starciu Niemiec i ich sojuszników ze Związkiem Sowiec-
kim w latach 1941-1944. Ostatni rozdział (U steru państwa) przed-
stawia okoliczności objęcia przez C. G. Mannerheima urzędu prezy-
denta, zwrotu w fińskiej polityce zagranicznej i zaangaŜowaniu woj-
skowym, wyraŜającym się w podjęciu działań zbrojnych przeciwko
Niemcom, wreszcie udanym próbom stabilizacji wewnętrznej i poło-
Ŝenia międzynarodowego Finlandii w pierwszym okresie po zakoń-
czeniu II wojny światowej oraz rezygnacji Autora Wspomnień z peł-
nienia funkcji Głowy Państwa. Ponadto do zasadniczego tekstu
ksiąŜki dołączone zostały: przypisy, indeks nazwisk i ilustracje.

Recenzowana pozycja to wydawnictwo o charakterze źródłowym,
które zajmuje niezwykle istotne miejsce w dwudziestowiecznej spu-
ściźnie pamiętnikarskiej. Jego lektura wydaje się wręcz obowiązkiem
nie tylko dla członków cechu Klio, zainteresowanych historią minio-
nego stulecia, a zwłaszcza jego dramatycznej i krwawej pierwszej
połowy, ale takŜe dla publicystów, mających ambicję kompetentnego
pisania o dziejach europejskiego międzywojnia i II wojny światowej,
wreszcie – dla pasjonatów-amatorów historii Starego Kontynentu,
Skandynawii, bądź wojny z lat 1939-1945. Uwagi powyŜsze dotyczą
rzecz jasna nie tylko rodaków wielkiego przywódcy, ale takŜe przed-
stawicieli wymienionych środowisk i kręgów zawodowych z innych
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krajów.
Z drugiej strony wzmiankowany obowiązek ułatwił wydatnie sam

Autor Wspomnień. Są one skonstruowane w sposób czytelny i logicz-
ny, a wobec ich narracji nie sposób zachować obojętność. Opowieść,
którą snuje fiński bohater narodowy, jest wartka i niezwykle intere-
sująca. Refleksje i wspomnienia C. G. Mannerheima umiejętnie łączą
prezentację faktografii i opisy procesów historycznych z własnymi
ocenami, osądami i opiniami Autora. NaleŜy podkreślić, Ŝe o komfort
czytelnika zadbał równieŜ polski wydawca, który zapewnił fachowy
przekład w pięknej polszczyźnie oraz naukową oprawę przypisów
i odsyłaczy. Pomocą dla wnikliwego odbiorcy tekstu słuŜy równieŜ
indeks nazwisk, a lekturę umilają trafnie dobrane i zamieszczone
w tekście archiwalne fotografie.

Atutem ksiąŜki jest wreszcie intelekt oraz talent polityczny i woj-
skowy Autora. To dzięki nim Wspomnienia stanowią nie tylko źródło
wiedzy o wydarzeniach związanych z uzyskaniem przez Finlandię
niepodległości, walką o jej utrwalenie i obroną w latach II wojny
światowej. Stają się natomiast swoistym poradnikiem dla polityków
i dowódców wojskowych oraz – w szerszym kontekście – kształcącą
lektura dla tych Europejczyków, którym leŜy na sercu racja stanu
ich państw oraz interes narodowy.

Są wreszcie wątki, które czynią Wspomnienia C. G. Mannerhe-
ima szczególnie cenną ksiąŜką dla Polaków. Jeden z nich to narzu-
cające się w trakcie lektury – i akcentowane zresztą niekiedy przez
samego Autora – pokrewieństwo losów Finlandii oraz Polski w I po-
łowie XX w. Podobieństwo to urywa się wraz z dramatem II wojny
światowej, konfliktu, który zakończył na pół stulecia suwerenny byt
Rzeczypospolitej, a który Finlandia zdołała przetrwać jako niepodle-
głe państwo (m.in. za sprawą wojskowych zdolności, politycznej wir-
tuozerii i tytanicznej dyplomatycznej pracy C. G. Mannerheima).

Drugi polski wątek to pojawiające się na kartach ksiąŜki frag-
menty wprost odnoszące się do Polski i Polaków. Tak np. wspominał
C. G. Mannerheim swój kontakt z ówczesnym Naczelnikiem Pań-
stwa J. Piłsudskim w 1919 r.: ZłoŜyłem wizytę marszałkowi Piłsud-

skiemu, wielkiemu przywódcy Polaków […]. Piłsudski, zachowujący

się bez pompy, prosto i naturalnie, przyjął mnie w swym skromnie

urządzonym gabinecie. Prawie natychmiast zaczęliśmy rozmawiać

o najbardziej aktualnym dla nas obu problemie rosyjskim3.
                                                

3 Ibidem, s. 151.
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Nie oznacza to, iŜ recenzowana pozycja wolna jest od mankamen-
tów. Pierwszy z nich odnosi się do samej narracji Autora i jest nieja-
ko immanentną cechą literatury pamiętnikarskiej. Przy lekturze
ksiąŜki nie moŜna zatem zapominać, Ŝe Wspomnienia zostały przez
C. G. Mannerheima przygotowane u schyłku Ŝycia (po części tylko na
podstawie wcześniejszych, bieŜących notatek). Z duŜą dozą pewności
moŜna zatem zakładać, Ŝe na oceny i opinie formułowane przez Au-
tora w połowie wieku, a odnoszące się do wydarzeń wcześniejszych
o dekady, miały wpływ zachodzące w tzw. międzyczasie fakty. Trud-
no zatem przypuszczać, by Wspomnienia były wiernym zapisem
współczesnych opisywanym wydarzeniom refleksji wielkiego Fina.
Wszak pamiętnik to nie spisywany na bieŜąco, odtwarzający wiernie
przemyślenia i nastrój chwili dziennik.

Druga uwaga odnosi się do pracy zespołu odpowiedzialnego za
podanie wspomnień C. G. Mannerheima do druku. O ile pomysł, aby
wzbogacić tekst o przypisy, wprowadzającą w tematykę publikacji
biografię Mannerheima i indeks nazwisk był znakomity i zasługuje
ze wszech miar na uznanie, to dokuczliwą usterką – przynajmniej
odczuwaną przez piszącego te słowa – był brak choćby kilku map
ilustrujących narrację. Wśród nich mogłyby znaleźć się następujące:
mapa Finlandii pozostającej w zaleŜności od Rosji przed I wojną
światową; mapa przebiegu działań wojennych, związanych z walką
o niepodległość w latach 1917-1918; mapa przebiegu wojny zimowej

z lat 1939-1940; wreszcie mapa działań fińskich sił zbrojnych w la-
tach wojny kontynuacyjnej (1941-1944). Z pewnością ułatwiłyby one
lekturę tekstu.

Jednak niezaleŜnie od tych drobnych uwag, wznowienie Wspo-

mnień C. G. Mannerheima naleŜy odnotować jako przedsięwzięcie
wydawnicze niezwykle potrzebne i poŜyteczne. Natomiast sam tekst
wypada zaliczyć do kanonu wspomnieniowych lektur historycznych.
Dla dziejopisów zajmujących się nie tylko najnowszą historią Fin-
landii, Skandynawii, regionu Europy Środkowowschodniej, ale i ca-
łego Starego Kontynentu powinien on być pozycją fundamentalną.

Carl Gustaf Mannerheim, Wspomnienia, tłum. Krystyna Szelą-
gowska, wstęp, red. i przyp. Michał Kopczyński, Editions Spotkania
2017, ss. 407
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Andrzej Kobalczyk, Sekrety Tomaszowa i Spały, KsięŜy Młyn

Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2017, ss. 174

KsiąŜka twórcy i wieloletniego dyrektora Skansenu Rzeki Pilicy –

Andrzeja Kobalczyka (ur. 1948) składa się z kilkudziesięciu krótkich

rozdziałów. Dotyczą mało znanych, bądź teŜ obrosłych legendami i

nieporozumieniami, wydarzeń z Ŝycia dwóch wymienionych miejsco-

wości. Na podstawie róŜnych źródeł, głównie starej prasy łódzkiej,

piotrkowskiej i tomaszowskiej oraz wspomnień starszych mieszkań-

ców (często juŜ nieŜyjących) Autor rekonstruuje fakty. Wiele z nich

dotyczy carskiej, a następnie prezydenckiej rezydencji w Spale. Jak

się okazuje, produktem fantazji przewodników są opowieści o pobycie

w tej miejscowości Grigorija Rasputina. Co ciekawe, jakkolwiek

Spała jako carska rezydencja była niedostępna dla okolicznej ludno-

ści, to w pałacu pracowali takŜe Polacy. Niektórzy pozostali tam po

odzyskaniu niepodległości, przechodząc na słuŜbę prezydentów Rze-

czypospolitej. A praca dla przywódców oznaczała zamoŜność, np. pra-

cująca za prezydentury Ignacego Mościckiego kredensowa Salomea

Piotrowska (pracowała w Spale i na Zamku Królewskim) zaoszczę-

dziła ponad 7 tys. zł (przeliczając na dzisiejsze złotówki trzeba tę

kwotę pomnoŜyć co najmniej przez 10). Niestety kwota złoŜona na

ksiąŜeczce PKO przepadła wraz z wybuchem wojny...

Wbrew obiegowej opinii wciąŜ niewyjaśnione są przyczyny znisz-

czenia spalskiego pałacyku w 1945 r. Obiekt miał być wcześniej ob-

rabowany przez miejscowych szabrowników, a sprawcami poŜaru nie

musieli być Ŝołnierze radzieccy. Zniszczenie pałacu sprawiło zresztą,

Ŝe Spała przestała pełnić funkcję rezydencji głowy państwa. Zrezy-

gnował z niej niestroniący od blichtru i lubiący polowania Bolesław

Bierut, przeznaczając ocalałe obiekty na miejsce wypoczynku „świata

pracy” (stało się to juŜ w 1945 r.).

Dowiadujemy się, Ŝe w niepodległej Polsce nie starano się na siłę

usuwać śladów carskiej przeszłości, gdyŜ zastawa stołowa z mono-

gramami Mikołaja II uŜywana była do początku lat 30-tych i chociaŜ

została ostatecznie wycofana z uŜycia, to przetrwała w pałacowej
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kuchni do 1945 r. Po II wojnie światowej zaś wielu okolicznych

mieszkańców uŜywało talerzy z zastawy prezydenta Mościckiego.

Czasem wydrapywano cegłą orły w koronie, prawdopodobnie aby

ukryć pochodzenie porcelany, bądź by nie naraŜać się „władzy ludo-

wej” eksponowaniem przedwojennego godła.

Przez znaczną część XX wieku z Rosją (najpierw carską, później

radziecką) związany był tomaszowski plac Kościuszki. Najpierw w

1901 r. zbudowano tam okazałą cerkiew (ufundowali ją miejscowi

przemysłowcy pochodzenia niemieckiego i Ŝydowskiego; Rosjan w

mieście było niewielu), w której poświęceniu uczestniczył car Mikołaj

II. Wprawdzie w 1925 r. została rozebrana, jednak juŜ w 1945 r. wy-

budowano 16-metrowy pomnik Armii Czerwonej, zwieńczony gwiaz-

dą z sierpem i młotem (znów więc nad miastem górował symbol ro-

syjskiej dominacji). Obok niego pochowano ponad 200 Ŝołnierzy ra-

dzieckich. Ekshumowano ich w 1949 r., jednak jak się po kilkudzie-

sięciu latach okazało, szczątki kilkudziesięciu z nich pozostały półto-

ra metra pod powierzchnią placu (dołączyli do swych towarzyszy

broni na tomaszowskim cmentarzu dopiero w 2014 r.). Przez dziesię-

ciolecia młodzi tomaszowianie umawiali się na randki na grobach,

nic o tym nie wiedząc...

Niektóre wątki Autor poruszył w swej wcześniejszej ksiąŜce Ga-

wędy znad Modrych Wód. Niekiedy przy tym róŜni się w szczegółach;

tak np. pisząc o pochodzeniu pręgi na szyi Ŝubra na pomniku stoją-

cym w Spale podawał (za pismem „Orli Lot” z 1929 r.), Ŝe w czasie

transportu z Warszawy w 1928 r. utrącony został łeb posągu1. Obec-

nie pisze, Ŝe łeb i korpus odlano osobno, a następnie połączono2.

Najwidoczniej w ciągu prawie 20 lat dotarł do innego źródła; niestety

w tym przypadku go nie wymienił. O uszkodzeniu Ŝubra w transpor-

cie juŜ nie wspomina. W poprzedniej ksiąŜce pisze teŜ, Ŝe sprawdze-

nia wymaga metal, z którego odlano pomnik (miał to być brąz)3. W

najnowszej publikacji juŜ jednoznacznie opowiada się za jego wyko-

naniem z Ŝeliwa4.

Legendą obrosło teŜ całkiem niedawne wydarzenie, jakim było

przestawienie armaty na tomaszowskim pomniku ku czci poległych

Ŝołnierzy 14. Samodzielnej Brygady Artylerii Przeciwpancernej im.

                                                
1 A. Kobalczyk, Gawędy znad Modrych Wód, Piotrków Trybunalski 1998, s. 92.
2 A. Kobalczyk, Sekrety Tomaszowa i Spały, Łódź 2017, s. 128.
3 A. Kobalczyk, Gawędy..., s. 93.
4 A. Kobalczyk, Sekrety..., s. 127.
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Bartosza Głowackiego. Ustawienie armaty tak, by wycelowana zo-

stała w Komendę Miejską Milicji Obywatelskiej, nie było śmiałą ak-

cją protestującego przeciwko stanowi wojennemu antykomunistycz-

nego podziemia, lecz pijackim wybrykiem miejscowego działacza

młodzieŜowego i jego kolegów...

Andrzej Kobalczyk przypomniał równieŜ kilka zasłuŜonych posta-

ci, jak Józef Hartman (adiutant prezydenta Mościckiego, komendant

ośrodka szkoleniowego dla cichociemnych w Audley End pod Cam-

bridge), Kazimierz Hess (oficer artyleryjski na ORP „Piorun”, kieru-

jący ogniem podczas walki z niemieckim pancernikiem „Bismarck”),

czy lekarze-społecznicy Jan Serafin Rode i Stanisław Narewski.

KsiąŜka zawiera nieliczne błędy merytoryczne, jak np. uŜycie na-

zwy Związku MłodzieŜy Socjalistycznej w kontekście stanu wojenne-

go (istniał wtedy – od 1976 r. – Związek Socjalistycznej MłodzieŜy

Polskiej) czy „przesunięcie” objęcia władzy przez Edwarda Gierka na

grudzień 1969 r. W niczym nie obniŜają jednak znaczenia omawianej

pozycji.

Daniel Warzocha

(Piotrków Trybunalski)
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Pamiętnik burmistrza miasta Przedborza Konstantego Kozakie-
wicza, wybór, opracownie, ilustracje i przygotowanie do druku Paweł
Grabalski, Wojciech Zawadzki, Towarzystwo Miłośników Przedbo-
rza, Przedbórz 2016, ss. 188

W 2016 r. Towarzystwo Miłośników Przedborza opublikowało
pamiętnik Konstantego Kozakiewicza – burmistrza miasta w latach
1932-1945. Opracowania pamiętnika podjęli się członkowie Towarzy-
stwa: ppłk dr Wojciech Zawadzki oraz Paweł Grabalski.

Przedbórz, liczący dziś nieco ponad 4 tysiące mieszkańców, swo-
imi początkami sięga średniowiecza. Data nadania praw miejskich
jest nieznana; odnowili je Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło,
który w 1405 r. przeniósł miasto na prawo magdeburskie. Obaj
władcy chętnie polowali w okolicach Przedborza. Jedno z nich zakoń-
czyło się dla Kazimierza Wielkiego tragicznym wypadkiem (król
zmarł kilka dni później, po przewiezieniu do Krakowa). Pierwszy
z Jagiellonów zaś w 1423 r. ogłosił w Przedborzu nadanie praw miej-
skich Łodzi. Największą liczbę ludności (ponad 9 tys.) Przedbórz
osiągnął w 1913 r., natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym
zaludnienie nieco się zmniejszyło. Najtragiczniejszym okresem dla
miasta była II wojna światowa, kiedy to znaczna część ludności zo-
stała wymordowana przez okupanta (przed wojną blisko 64% miesz-
kańców stanowili śydzi), a zabudowa w duŜej części zniszczona.

Przedbórz kilkakrotnie zmieniał przynaleŜność administracyjną.
NaleŜał do Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, od 1867 r.
guberni radomskiej, w latach 1915-1918 okupowany był przez woj-
ska austro-węgierskie. Wchodził w skład powiatu koneckiego, wraz
z nim do województwa kieleckiego (1919-1938 i 1950-1975) i do łódz-
kiego (1938-1939 i 1945-1950). W latach 1975-1998 naleŜał do woje-
wództwa piotrkowskiego. Po jego likwidacji znalazł się w powiecie
radomszczańskim województwa łódzkiego.

Konstanty Kozakiewicz urodził się 13 marca 1899 r. we wsi Wie-
wiec (dziś w powiecie pajęczańskim województwa łódzkiego). W la-
tach 20-tych ze względów zdrowotnych (chorował na gruźlicę) za-
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mieszkał w Przedborzu. W latach 1932-1939 był burmistrzem Przed-
borza (wybieranym ponownie w 1934 i 1939 r.). Za jego kadencji zli-
kwidowano zadłuŜenie miasta, zainicjowano budownictwo mieszka-
niowe, wzniesiono okazały gmach szkolny (początkowo dla drugiej
szkoły powszechnej; po II wojnie ulokowano w nim istniejące do dziś
szkoły średnie: liceum i technikum rolnicze). Na Ŝądanie Niemców
Kozakiewicz nadal pełnił swe obowiązki podczas wojny (być moŜe
okupant wziął pod uwagę jego biegłą znajomość języka niemieckie-
go). W 1945 r. ponownie powierzyła mu obowiązki burmistrza Miej-
ska Rada Narodowa. Zrezygnował z funkcji we wrześniu 1945 r.
Wyjechał do Częstochowy, gdzie podjął pracę w Zarządzie Miejskim.
Zwolniono go w 1953 r. stwierdzając, Ŝe do 1945 r. pracował „w apa-
racie ucisku”. Początkowo miał trudności ze znalezieniem pracy,
później podjął zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Kopalnictwa śela-
znych Rud Darniowych i częstochowskim oddziale Katowickiego Za-
rządu Aptek. W 1964 r. przeszedł na emeryturę.

Zmarł 19 września 1983 r. w Częstochowie. Dwa lata później
zmarła jego Ŝona Jadwiga z domu Tylman (1900-1985), poślubiona
w latach międzywojennych w Przedborzu, a pochodząca z Tomaszo-
wa Mazowieckiego.

W latach międzywojennych naleŜał do Polskiej Partii Socjali-
stycznej, pod koniec lat trzydziestych jednak reprezentował sanację.
Po wojnie nie wstąpił do Ŝadnej partii. Od 1922 r. działał w Stowa-
rzyszeniu Wolnomyślicieli Polskich (po wojnie w Stowarzyszeniu
Ateistów i Wolnomyślicieli).

Wspomnienia Kozakiewicza obejmują lata 1939-1941. Pisał je
w połowie lat 60-tych, opierając się na wcześniejszych zapiskach.
Niestety nie ukończył swej pracy, zniechęcony brakiem moŜliwości
publikacji pamiętnika. Liczył na wydanie ksiąŜki; przecieŜ w PRL
wydawano wiele wojennych wspomnień (jakkolwiek ksiąŜki te były
bacznie kontrolowane przez cenzurę1). Jednak tylko wrocławskie
Ossolineum było gotowe kupić pamiętniki (za niewielką kwotę), nie
gwarantując wydania. Jak zwracał uwagę sam Kozakiewicz, dzieje

                                                
1 Gdyby w latach 60-tych doszło do wydania pamiętników K. Kozakiewicza,

z pewnością ingerencje cenzorskie takŜe by nastąpiły. Trudno sobie np. wyobrazić
wydrukowanie w tym czasie uwagi poczynionej w związku ze słuŜbowym pobytem
K. Kozakiewicza w Radomsku w 1940 r.: na wieŜy ocalałego ratusza powiewa flaga

ze swastyką. (...) w tej chwili jest ciekawe, jaki [sztandar] będzie wisiał po wojnie –

czy nie z sierpem i młotem?” (s. 132).
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Przedborza w tym burzliwym czasie moŜna traktować jak obraz Ŝy-
cia wielu polskich miasteczek.

Z pamiętników dowiadujemy się o Ŝyciu miasteczka w ostatnich
miesiącach pokoju. Atmosfera polityczna była wówczas coraz bar-
dziej napięta. Z uwagą śledzono wydarzenia na europejskiej scenie
politycznej. Jednocześnie prowadzono działania mające na celu
upiększenie miasta; tynkowano domy, a nienadające się do remontu
rozbierano. Brak jednak refleksji, gdzie mieli się podziać dotychcza-
sowi lokatorzy owych „lepianek”. Być moŜe po zakończonej kontroli
wybudowali sobie podobne... Zgodnie z centralnymi wytycznymi za-
stępowano gęste ogrodzenia nowymi, wykonanymi z siatki. Stary
most na Pilicy zastąpiono nowym (przetrwał kilka miesięcy).

Pamiętniki prezentują najtragiczniejszy okres dziejów Przedbo-
rza oczami bezpośredniego świadka wydarzeń – burmistrza miasta.
Dowiadujemy się zatem o funkcjonowaniu polskiego samorządu tery-
torialnego pod okupacją. W istocie samorząd był fikcją, a urzędnicy
pełnili swe funkcje pod przymusem. W kaŜdej chwili owi reprezen-
tanci polskiej ludności mogli znaleźć się w więzieniu (doświadczył
tego Kozakiewicz, osadzony w więzieniu w Kielcach w 1941 r.),
a nawet w obozie koncentracyjnym. Nawiasem mówiąc, naziści czę-
sto organizowali róŜnego rodzaju „samorządy” podbitej ludności
(skrajnym przykładem były tzw. Judenraty w gettach). Faktycznie
ciała te były pasem transmisyjnym zarządzeń okupanta, a ich samo-
dzielność mocno ograniczona. Kozakiewicz wielokrotnie wspomina
o naradach odbywających się w powiatowych Końskich, gdzie przed-
stawiciele władz niemieckich przekazywali swoje wytyczne polskim
wójtom i burmistrzom. Rola tych ostatnich była więc szczególnie
trudna. Z jednej strony musieli zachowywać pozory lojalności wobec
III Rzeszy, z drugiej faktycznie starali się sprzeciwiać okupantowi
i łagodzić dotkliwość jego zarządzeń. Przy najlepszych chęciach ich
pole manewru było niewielkie. Warto o tym pamiętać chociaŜby
w kontekście zarzutów stawianych ostatniemu przedwojennemu pre-
zydentowi Piotrkowa Stefanowi Fiszerowi (urzędował takŜe pod
okupacją) przez jego zastępcę Władysława Uziembłę2.

Szczególnie cięŜka była sytuacja na początku wojny. Zima
1939/1940 r. naleŜała do surowych, a jednocześnie do Generalnego
Gubernatorstwa przybywały tysiące uchodźców z ziem II Rzeczypo-
spolitej wcielonych do Rzeszy. Wskutek zniszczeń wojennych wiele
                                                

2 Por. W. Uziembło, Wspomnienia 1900-1939, Warszawa 1965.
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budynków nie nadawało się do zamieszkania. Część mieszkańców
wegetowała w ruinach. W najgorszym połoŜeniu znaleźli się śydzi
stanowiący przed wojną prawie 2/3 ludności Przedborza. Władze
niemieckie odbierały im wszelkie prawa, nękały kontrybucjami
i konfiskatami. Znajdowali się i tacy, którzy próbowali wykorzysty-
wać ich tragiczną sytuację. Kozakiewicz podaje przykład takiego
nadgorliwego polskiego urzędnika w niemieckiej słuŜbie. Trudno
jednak stwierdzić jednoznacznie, Ŝe jego postawa wynikała z anty-
semityzmu, skoro ten sam człowiek jako miejski sekwestrator przed
wojną bezwzględnie przeprowadzał konfiskatę z tytułu zaległych
podatków u... własnych rodziców.

Niestety burmistrz nie doprowadził swych wspomnień do końca
II wojny światowej. Wspominał np. w innym miejscu, Ŝe w 1942 r.
zmuszony był asystować przy wywózce przedborskich śydów do obo-
zów zagłady; chcąc udokumentować dokonaną zbrodnię, prosił jed-
nego z volksdeutschów o robienie zdjęć, zostały jednak skonfiskowa-
ne przez niemiecką Ŝandarmerię.

Konstanty Kozakiewicz miał ambicje literackie. Jak wspominał,
mistrzem stylu był dlań Henryk Sienkiewicz, ideologicznie zaś naj-
bliŜszy był Stefan śeromski. Przedborski samorządowiec współtwo-
rzył krótko wydawane pismo „Głos Przedborza” (1930-1931), po woj-
nie zaś współpracował z prasą częstochowską. Pisarzem jednak nie
został, choć pozostawił po sobie kilka utworów. W rękopisie pozostało
np. 65-stronicowe opowiadanie Naszyjnik czarownicy, którego akcja
rozgrywa się w XVII w. w Częstochowie i okolicach. Jak wspominał,
chciał, aby drukowane było w odcinkach w prasie; tamtejszy tygo-
dnik nie zdecydował się jednak na publikację. Zdaniem Kozakiewi-
cza redakcja bardziej zainteresowana była współczesnymi powie-
ściami kryminalnymi.

Omawiany tom oprócz pamiętników zawiera teŜ krótką autobio-
grafię autora, opowiadanie Zmierzch rodzimych bogów, wspomnienia
z wydarzeń 1945 r. (Mój pierwszy dzień wolności i W kilka tygodni po

wojnie), odezwę ustępującego burmistrza do mieszkańców Przedbo-
rza z września 1945 r. oraz artykuł Przedbórz roku 1964 (wysłany
18 września 1964 r. do redakcji partyjnego dziennika „Słowo Ludu”
w Kielcach). W liście do znajomych autor wyraŜał wątpliwość, czy
artykuł się ukaŜe. Jednocześnie miał nadzieję, Ŝe zmotywuje redak-
cję do skierowania do Przedborza dziennikarza, który opisałby pro-
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blemy miasteczka. Faktycznie w „Słowie Ludu” z kolejnych miesięcy
(do końca 1964 r.) brak odzewu na wypowiedź byłego burmistrza3.

Publikacja uzupełniona została przypisami (często spotykamy
odniesienia do internetowego Przedborskiego Słownika Biograficz-
nego4), indeksem osób oraz unikatowymi fotografiami, w większości
dotąd niepublikowanymi, przedstawiającymi bohaterów pamiętnika
oraz Przedbórz w latach wojennych.

Prezentacja ksiąŜki odbyła się 10 lipca 2016 r. w sali kinowej
Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu. MoŜna ją nabyć w księgar-
ni w Przedborzu przy ul. Trytwa.

Daniel Warzocha

(Piotrków Trybunalski)

                                                
3 „Słowo Ludu” dostępne online: http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/publication?id=

21697&tab=3 (dostęp: 4.08.2017).
4 http://www.psbprzedborz.pl/ (dostęp: 22.07.2017).
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Profesor Edward Wiśniewski

(12 III 1953 – 28 IV 2017)

Prof. zw. dr hab. Edward Wiśniewski, wybitny historyk Rosji
i Europy Środkowo-Wschodniej, urodził się 12 marca 1953 r. w Łodzi
i z tym miastem był związany przez całe Ŝycie. Tu kończył kolejne
szczeble edukacji – szkołę podstawową i średnią, XXV Liceum Ogól-
nokształcące, w którym zdał egzamin maturalny, tu równieŜ podjął
studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódz-
kiego, uzyskując w 1978 r. tytuł magistra na podstawie pracy magi-
sterskiej p.t. Historia Gwardii Czerwonej Piotrogrodu (luty – paź-
dziernik 1917 r.),  napisanej pod  kierunkiem prof. dr. hab. Włady-
sława Bortnowskiego.

Istota przedłoŜonej pracy magisterskiej, jej niezwykła wartość
naukowa oraz imponująca dojrzałość sprawiły, Ŝe w 1979 r. młody
naukowiec otrzymał za nią nagrodę I stopnia w konkursie zorgani-
zowanym przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Tech-
niki, TPPR, SZSP i Redakcję „Nowe Drogi”. Uzyskana nagroda oraz
otrzymane stypendium w Uniwersytecie im. M. W. Łomonosowa
w Moskwie umoŜliwiły dalszy rozwój naukowy oraz zawaŜyły na wy-
borze tematyki kolejnych badań naukowych.

Ówczesne zainteresowania badawcze E. Wiśniewskiego oscylo-
wały wokół działalności rosyjskiej Partii Progresistów z początku
XX w. Zwieńczeniem tego etapu wytęŜonej pracy była dysertacja
doktorska na temat Partia Progresistów w czasie pierwszej wojny
światowej i rewolucji lutowej, obroniona w 1984 r. W tym samym
roku nadany został mu stopień doktora nauk humanistycznych
w zakresie historii, a E. Wiśniewski został zatrudniony na stanowi-
sku adiunkta w Katedrze Historii Europy Wschodniej, które zajmo-
wał przez następne dziesięć lat. W 1986 r. dysertacja doktorska zo-
stała doceniona oraz wyróŜniona nagrodą I stopnia w konkursie zor-
ganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego,
Ministerstwo Oświaty i Wychowania, PAN, TPPR i ZSP.

Kolejne lata E. Wiśniewski poświęcił szerszym badaniom nad hi-
storią rosyjskich partii burŜuazyjnych na początku XX w., których
efektem była dysertacja habilitacyjna pod tytułem Rosyjskie partie
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burŜuazyjne w okresie narastania sytuacji rewolucyjnej w latach
1910 - 1914.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakre-
sie historii został mu nadany w 1992 r., a dwa lata później E. Wi-
śniewski otrzymał angaŜ na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Historii Europy Wschodniej, które zajmował do 2002 r.
W 2002 r., w wieku zaledwie 49 lat, za swe wybitne osiągnięcia na-
ukowe otrzymał od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk
humanistycznych. Od 2004 r. pracował na stanowisku profesora
zwyczajnego, do ostatnich chwil Ŝycia prowadząc intensywne bada-
nia naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.

E. Wiśniewski pełnił róŜne funkcje administracyjne. W latach
1996-1999 był członkiem Komisji Statutowej UŁ, a w latach 1997-
2003 wiceprezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego. Istotnym elementem działalności E. Wiśniewskiego była
współpraca z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem
im. M. W. Łomonosowa. Od 1997 r. E. Wiśniewski pełnił funkcję peł-
nomocnika Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ do
spraw umowy o współpracy bezpośredniej z Uniwersytetem w Mo-
skwie. Ścisła współpraca była niezwykle owocna. Jej efektem było
14 konferencji, odbywających się zarówno w Łodzi, jak i w Moskwie,
liczne publikacje ksiąŜkowe, wyjazdy stypendialne oraz staŜe na-
ukowe. Ostatnia z konferencji, XIV Międzynarodowa Polsko - Rosyj-
ska Konferencja Naukowa nt. Podręczniki jako narzędzie kształto-
wania świadomości narodowej odbyła się w 28 czerwca 2016 r.
w Łodzi.

E. Wiśniewski był niezwykle płodnym naukowcem, publikującym
na interesujące go zagadnienia badawcze, takie jak historia Rosji
oraz Europy Środkowo-Wschodniej, dzieje państwa i ustroju, stosun-
ki międzynarodowe w XIX i XX w., liberalizm, jak równieŜ historia
turystyki, samorząd terytorialny, Unia Europejska oraz partie poli-
tyczne. Do najwaŜniejszych publikacji naleŜy zaliczyć monografie:

- Partia Progresistów w czasie I wojny światowej i rewolucji luto-
wej (1914 - 1917), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
1989, ss. 113,

- Libieralnaja oppozicija w Rossii nakanunie pierwoj mirowoj
wojny, Izdatielskij Cientr „Rossija Mołodaja”, Moskwa 1993, ss. 191;
Moskwa 1994, ss. 191,
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- Kapitał i włast w Rossii. Politiczieskaja diejatielnost pro-
gressiwnych priedprinimatieliej w naczale XX wieka, „Staryj Sad”,
Moskwa 2000, ss. 270,

- Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospo-
darka, kultura, polityka), pod red. Edwarda Wiśniewskiego, Instytut
Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 264,

- Europa Środkowo-Wschodnia w XIX i XX wieku, pod red.
Edwarda Wiśniewskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2005, ss. 150,

- Kapitał i włast w Rossii. Politiczieskaja diejatielnost pro-
gressiwnych priedprinimatieliej w naczale XX wieka, wydanie drugie
poprawione i uzupełnione: Izdatilestwo Moskowskogo Uniwersiteta,
Moskwa 2006, ss. 319,

- Liberalizm w Europie, pod red. Edwarda Wiśniewskiego, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 308,

- Ku wolności…Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powsta-
nia niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX
wieku, pod red. Edwarda Wiśniewskiego, Instytut Historii Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 341,

- Łódź, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w podręcznikach
do nauczania historii, pod red. Edwarda Wiśniewskiego, Instytut
Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 338,

- „Swjaszczennoje jedinienije” w Rossii w 1914 godu, Instytut Hi-
storii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 205,

- Kadiety i włast’ (ijul 1914 – janwar’ 1915), Instytut Historii
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 178,

oraz artykuły i rozdziały:
- Ewolucja ustroju politycznego w Rosji na początku XX wieku,

„Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica, t. 55, Łódź 1996,
- Russkij libieralizm w naczale XX wieka, „Bulgarian Historical

Review”, 1998, nr 3-4,
- Ruskitie libierali i Bałkanitie w naczaloto na XX wiek, „Istori-

czeski Prieglied”, 1999, nr 1,
- Polityczna konsolidacja przemysłowców rosyjskich na początku

XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Historica, t. 69,
Łódź 2000,

- Związek Zawodowy „Solidarność” w Moskwie w 1913 r., „Rocz-
nik Łódzki”, 2001, t. XLVIII,
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- Reformy ustroju Rosji w koncepcjach liberałów na początku
XX wieku, [w:] Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń transformacji
ustrojowej), Warszawa 2002,

- Praca i rozrywka w Ŝyciu codziennym przemysłowców rosyjskich
na początku XX wieku, [w:] Praca i odpoczynek w literaturach sło-
wiańskich, pod red. E. Małek, Łódź 2003,

- Liberałowie rosyjscy wobec procesu powstawania państw naro-
dowych w Europie Środkowo-Wschodniej w czasie I wojny światowej,
[w:] Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku, pod red. A. Korynia
i P. Łossowskiego, Warszawa-Łowicz 2004,

- Z historii wyborów do I Dumy Państwowej w Rosji w 1906 r.,
[w:] Europa Środkowo-Wschodnia w XIX i XX wieku, Łódź 2005,

- Prawa człowieka w Karcie Praw Podstawowych w Unii Europej-
skiej, [w:] Lux lucet in tenebris, tom II, Podkowa Leśna 2010,

- Z dziejów turystyki. Turystyka w staroŜytnym Egipcie, „Masovia
Mater”, 2010, nr 9/293,

- The history of the political transformation in the countries
of Central and Eastern Europe, [w:] Tourism and the transformation
of Large Cities in the Post-Communist countries of Central and East-
ern Europe, eds. W. Cudny, T. Michalski, R. Roube, Łódź 2012,

- Liberałowie rosyjscy wobec kwestii polskiej w czasie pierwszej
wojny światowej, [w:] Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach
polskich, redakcja naukowa J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk
2012,

- Partia Konstytucyjno-Demokratyczna wobec wybuchu pierwszej
wojny światowej, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2014, nr 2,

- Rossijskije liberały w naczale pierwoj mirowoj wojny, [w:] Pier-
waja mirowaja wojna – prolog XX wieka, otw. red. J. J. Siergiejew,
Moskwa 2014,

- Samorząd terytorialny po pierwszej wojnie światowej na przy-
kładzie Zgierza, „Rocznik Łódzki”, 2015,

- Rossijskiej libierały i probliema proswieszczenija w naczale
XX wieka, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 2015, Tom 16,

- Raboczij wopros w programmach rossijskich libieralnych partij
w naczale XX wieka, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX
i XX Wieku”, 2015, Tom XIV.

PowyŜsze tytuły stanowią jedynie drobną część ogromnego dorob-
ku naukowego E. Wiśniewskiego. NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe dwie
kolejne monografie były w przygotowaniu.
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Publikacje E. Wiśniewskiego były docenione dwiema nagrodami
I stopnia oraz jedną nagrodą III stopnia za ksiąŜki przyznanymi
przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1997-2003 r. pełnił
funkcję redaktora „Rocznika Łódzkiego”, współpracował równieŜ od
2009 r. z „Mazowieckimi Studiami Humanistycznymi” jako członek
Rady Redakcyjnej, a od 2010 r. z „Piotrkowskimi Zeszytami Histo-
rycznymi” jako członek Rady Naukowej.

E. Wiśniewski wypromował troje doktorów: dr. Annę Olczak,
dr. Janusza Budzińskiego oraz dr. Piotr Komuńskiego, kolejne dy-
sertacje doktorskie były w przygotowaniu przez doktorantów. Był
równieŜ recenzentem prac doktorskich, promotorem licznych prac
magisterskich oraz licencjackich. W latach 2002-2008 pełnił funkcję
kierownika Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych na
Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Swoje wybitne osiągnięcia badawcze profesor Edward Wiśniewski
prezentował na licznych lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynaro-
dowych konferencjach i sympozjach, organizowanych przez instytu-
cje naukowe oraz kulturalne, między innymi w Moskwie, Sofii oraz
Warnie. Równie chętnie angaŜował się w projekty edukacyjne, takie
jak „Uniwersytet Zawsze Otwarty”, upowszechniając tematykę hi-
storyczną wśród młodzieŜy szkolnej, czy „Uniwersytet trzeciego wie-
ku”, w ramach którego przybliŜał wybrane zagadnienia historyczne
seniorom. Jego erudycja, otwartość i Ŝyczliwość czyniły go modelo-
wym mówcą.

Profesor Edward Wiśniewski zmarł śmiercią nagłą i niespodzie-
waną 28 kwietnia 2017 r., pozostawiając w nieutulonym Ŝalu rodzi-
nę, przyjaciół, współpracowników oraz studentów. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się 19 maja 2017 r. w kościele p.w. św. Anny w Ło-
dzi. Profesor E. Wiśniewski pochowany został na cmentarzu komu-
nalnym Zarzew w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 325. Na zawsze
pozostanie w pamięci jako Ŝyczliwy, zawsze uśmiechnięty i gotowy do
pomocy wykładowca, wybitny naukowiec, tytan pracy, dla którego
praca naukowa była priorytetem oraz wielką pasją. Jego skromność
i otwartość na innych ludzi i ich potrzeby czyniły go wyjątkowym,
powszechnie lubianym i szanowanym.

Odszedł za wcześnie.
Mój Tata, moje Serce.
Ewa Wiśniewska
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