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Od redakcji
Z wielką radością oddajemy do rąk czytelników materiały z Międzynarodowej
Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej ,,III Lubelska Jesień Historyczna’’,
zorganizowanej przez Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Koło
Naukowe Studentów Krajoznawców, Studenckie Koło Naukowe Archiwistów oraz Koło
Naukowe Historyków Studentów w dniach 24-26 października 2014 r. Możliwość
publikacji na łamach materiałów mieli referenci uczestniczący w niniejszej Konferencji.
Przez trzy dni na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mogliśmy
gościć studentów i doktorantów z całej Polski oraz Narodowego Uniwersytetu
Lwowskiego im. Iwana Franki. Liczymy, iż kolejne edycje naszej Konferencji zgromadzą
równie liczne grono adeptów historii.
Treść artykułów odzwierciedla zainteresowania badawcze uczestników „III
Lubelskiej Jesieni Historycznej”, przez co w tomie można odnaleźć teksty z przekroju
wszystkich epok. Szeroka problematyka pozwala na zapoznanie się z pracami
związanymi z historią sportu, turystyką historyczną, funkcjonowaniem mniejszości
etnicznych w krajach Europy Wschodniej oraz archiwistyką.
Chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować Dziekanowi Wydziału Humanistycznego
UMCS dr hab. prof. nadzw. Robertowi Litwińskiemu. Bez jego finansowego wsparcia
niniejszy tom nie mógłby powstać.
Podziękowania kierujemy także na ręce Opiekunów Kół Naukowych, które miały
przyjemność organizować niniejszą Konferencję. Są to kolejno: dr hab. Mariusz
Korzeniowski, opiekun Koła Naukowego Historii Krajów Europy Wschodniej, dr hab.
Ireneusz Łuć, opiekun Koła Naukowego Studentów Krajoznawców, prof. dr hab. Janusz
Łosowski, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów oraz dr Marek Sioma,
opiekun Koła Naukowego Historyków Studentów, którzy od lat wspierają nas swoją
radą.
Wyrazy uznania należą się również naszej Radzie Naukowej, bez której nie
bylibyśmy w stanie dokonać ostatecznej selekcji artykułów. Wszyscy członkowie Rady
Naukowej są wieloletnimi pracownikami Instytutu Historii UMCS i w procesie
przygotowywania niniejszego tomu pełnili rolę recenzentów.

Redakcja
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HISTORIA SPORTU
NA PRZESTRZENI
DZIEJÓW
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SYLWANA BORSZYŃSKA
Łódź

Sport w Łodzi na początku XX wieku w świetle prasy – analiza aspektu kobiecego

Łódź na początku XX w. była drugim co do wielkości miastem Królestwa Polskiego
i jednym z najlepiej i najszybciej rozwijających się ośrodków przemysłowych Europy. Wciąż
istniejące zapotrzebowanie na nowe ręce do pracy, wpływało na szybki wzrost liczby
ludności1. Nie bez kozery Łódź nazywano „ziemią obiecaną” i „polskim Manchesterem”.
Gwałtowny rozwój Łodzi jako ośrodka przemysłowego powodował rozmaite konsekwencje
w dziedzinie społecznej, politycznej, gospodarczej oraz kulturalno-obyczajowej, a także
i demograficznej. Wraz z upływem lat zwiększał się odsetek Polaków i Żydów, a malał
udział Niemców w społeczności łódzkiej, aż do budowy niepodległego państwa polskiego2.
Wielonarodowy charakter Łodzi wpływał w dużej mierze na powstawanie stowarzyszeń
sportowych – żydowskich, niemieckich i polskich, z dużą przewagą tych pierwszych. Sport
w Łodzi był integralną częścią życia jej mieszkańców – najczęściej robotników, którzy
potrzebowali aktywności fizycznej – by mieć co robić po pracy czy w weekendy. Wedle
zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch”, mieszkańcy Łodzi chętnie uprawiali rozmaite
sporty. Jakkolwiek dopiero w okresie 20-lecia międzywojennego miasto zyskało m.in. wielu
olimpijczyków, to początków rozwoju sportu zinstytucjonalizowanego należy doszukiwać
się właśnie już na przełomie XIX i XX w.
Tematyka podjęta w poniższym artykule wydaje się ciekawa, a sama próba
spojrzenia na sport w Łodzi przez kontekst kobiecy, – czyli poszukiwanie obecności kobiet
w sportowej Łodzi na początku XX w. jest zadaniem niezwykle trudnym. Prasa łódzka, jaka
została przeze mnie wykorzystana, jako materiał źródłowy, m.in. „Rozwój”, „Goniec
Łódzki”, czy „Kurier Łódzki”, nie daje odpowiedzi na wszystkie postawione przeze mnie
pytania badawcze. Dotychczas wydane publikacji odnoszą się do sportu w Łodzi, ale
pomijają kwestię kobiecą. Dlatego sądzę, iż warto rzucić, chociaż mały snop światła na
udział kobiet w sporcie łódzkim na początku XX w.
W okresie zaborów i I wojny światowej działało w Łodzi 15 polskich stowarzyszeń
sportowych. Poza propagowaniem sportu, odgrywały one także ważną rolę w kształtowaniu
świadomości narodowej i krzewieniu dążeń narodowowyzwoleńczych. Początkowo
J. Janczak, Ludność Łodzi przemysłowej 1820–1914, „Acta Universitatis Lodziensis: Folia Historica” 1982, nr 11,
s. 99.
2 A. Bogusz, Żydowskie stowarzyszenia sportowe Łodzi (1897–1939), Łódź 1992, s. 1, tab.
1
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Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” organizowało specjalne kursy dla kandydatek
na nauczycielki gimnastyki. Zajmowano się tym we Lwowie od 1896 r. Kształcenie
nauczycieli i nauczycielek odegrało dużą rolę w rozwoju samego Towarzystwa. Budowano
sale, boiska i urządzenia gimnastyczno-sportowe. „Sokół” łączył wychowanie fizyczne
z obroną przed wynarodowieniem przez zaborców i walką o niepodległość kraju. Formalnie
pierwsze gniazdo zawiązane zostało w Łodzi w 1905 r.3 Dwa lata później zmieniono nazwę
na „Towarzystwo Miłośników Gimnastyki”4. Funkcjonowały w nim także zespoły żeńskie,
co świadczyło o dużym zaangażowaniu łodzianek nie tylko w sport, jako taki, ale także
w przejęcie inicjatywy narodowej, tak szczególnie ważnej i wartościowej w dobie zaborów.
Występy publiczne „Sokołów”, swoją liczebnością, jednolitością strojów i karnością
wywoływały zdumienie władz rosyjskich i ich działalność została zakazana. W związku
z tym zakonspirowano aktywność pod nazwą „Towarzystwo Śpiewacze „ARFA” i nadal
dawano pokazy gimnastyczne od 1907 r. W 1916 r. zakonspirowane Towarzystwo zyskało
legalizację, jako „Polskie Towarzystwo Gimnastyczne” i co najważniejsze jednym z
członków zarządu była kobieta – Stefania Sękowska5.
Warto skreślić kilka słów o innej wyjątkowej kobiecie związanej z łódzkim
i pabianickim „Sokołem” – mianowicie o urodzonej w 1912 r. druhnie Jadwidze Wajsównie.
Ta wybitna lekkoatletka i gimnastyczka łódzkiego „Sokoła” była mistrzynią Polski w rzucie
dyskiem i pchnięciu kulą oraz skokach, a także rekordzistką Polski i świata w rzucie
dyskiem z lat 1932, 1936 i 1948. Początki jej kariery przypadały na 20-lecie międzywojenne.
Kolejnym przykładem kobiety związanej z „Sokołem” łódzkim była Helena Sikorska,
urodzona w 1912 r. Rodzice zapisali ją do towarzystwa w wieku 12 lat. Trzecia wyjątkowa
członkini „Sokoła” to Eugenia Nadera, urodzona w 1920 r. w Łodzi. Była jedną
z gimnastyczek. Po II wojnie światowej idea „Sokoła” była jej nadal bliska i postanowiła
reaktywować Towarzystwo, którego została prezesem i pełniła powyższą funkcję w latach
1990–19916. Świadczy to o ponadczasowości i niezwykłości instytucji istniejącej od końca
XIX w.
Jeszcze pod koniec XIX w. – w 1897 r. – zostało utworzone pierwsze żydowskie
stowarzyszenie sportowe „Łódzkie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej”, co
świadczyło o prężnym rozwoju tej niezwykle trudnej i pasjonującej gry. Początkowo
rozwijała się ona w warunkach kawiarnianych, ale tamtejsza atmosfera nie do końca
sprzyjała uprawianiu tego sportu. Sukcesem było zalegalizowanie w 1903 r. „Towarzystwa
Szachistów Łódzkich”. Tak swoją karierę zaczął pochodzący z Łodzi Akiba Rubinsztajn,
który od 1907-1914 r. nieprzerwanie wygrywał turnieje o tytuł szachowego mistrza

3

Id., Sokolstwo łódzkie 1905–1995, Łódź 1995, s. 5–8.

Id., Dawna Łódź sportowa (1824–1945), Łódź 2007, s. 48.
Id., Sokolstwo łódzkie<, s. 11.
6 Ibid., s. 135–138.
4
5
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Wszechrosji. Towarzystwo zdominowane było przez inteligencję pochodzenia żydowskiego.
Źródła nie wskazywały na obecność kobiet7.
W 1912 r. powstało „Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe”. Do
końca I wojny światowej powstały jeszcze 3 stowarzyszenia żydowskie. W sekcjach
uprawiano gimnastykę, kolarstwo, piłkę nożną i tenis ziemny8. Wielki rozkwit nastąpił
dopiero w 20-leciu międzywojennym, kiedy działało w Łodzi 25 żydowskich klubów
sportowych gromadzących członków z różnych warstw społecznych.
Gwoli ścisłości wspomnę także o klubach piłkarskich. W 1908 r. utworzono Łódzki
Klub Sportowy, co dało początek pierwszemu zawodowemu zespołowi grającemu w piłkę
nożną. ŁKS dwukrotnie – w 1912 i 1913 r. – został mistrzem Łodzi. Następnie 5 listopada
1910 r. powstało Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego na Widzewie – jego
kontynuatorem od 1922 r. jest Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew Łódź. Od samego
początku były to z założenia kluby dla mężczyzn.
W 1886 r. na ulicach Łodzi pojawili się pierwsi bicykliści, próbujący swoich
umiejętności na welocypedach dwukołowych. Posiadacze owego sprzętu stowarzyszyli się
zakładając „Towarzystwo Cyklistów Łódzkich”, do którego ciężko było dostać się
przedstawicielom narodów innych niż Niemcy. Ci zrzeszali się w „Warszawskim
Towarzystwie Cyklistów”. Zaczęto organizować szosowe wyścigi cyklistów oraz wycieczki
turystyczne do pobliskich miejscowości. Dopiero po wybudowaniu w parku w Helenowie
wyspecjalizowanego toru kolarskiego (notabene istniejącego w tym samym miejscu do dziś),
zaczęły się odbywać w Łodzi duże imprezy cyklistów – nawet w międzynarodowej
obsadzie. Warto pochwalić się, iż łódzcy cykliści stanowili czołówkę zawodników
w
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a
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w

zawodach

międzynarodowych . Po II wojnie światowej wysoka pozycja kolarstwa łódzkiego została
9

potwierdzona przez kilkaset medali mistrzowskich. Niestety źródła nie wspominają o żadnej
kobiecie parającej się kolarstwem w interesującym mnie okresie. Uważano ten sport za
wulgarny i niewłaściwy dla panien.
Istotną rolę w sportowym życiu łodzian odgrywało „Łódzkie Towarzystwo
Strzeleckie” utworzone już w 1824 r. przez pionierów tutejszego włókiennictwa. Niestety
źródła nie wspominają o udziale kobiet w strzelectwie10. Uznawano ten sport za typowo
męski i nie dopuszczano do niego trwożliwych przedstawicielek płci pięknej.
Podobnie było z hippiką, do „Towarzystwa Wyścigów Konnych” należeli mężczyźni.
Sport ten cieszył się dużym zainteresowaniem, skupiając głównie przedstawicieli burżuazji

7
8
9

„Kurier Łódzki” 1906, nr 65, s. 3.
A. Bogusz, Sokolstwo łódzkie<, s. 25.
Id., 100 lat kolarstwa łódzkiego (1886–1986), Łódź 1995, s. 6.

10

„Rozwój” 1905, nr 213, s. 3.
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i arystokracji11. W pierwszym wyścigu z 1902 r., poza 17 jeźdźcami, zaprezentowały się także
przystrojone powozy burżuazji – między innymi wyróżniały się powozy Eleonory Wandy
Steinert i sióstr Feder, co świadczy o zainteresowaniu kobiet hippiką i zawodami.
Warto zwrócić także uwagę na funkcjonujące kluby sportowe przy fabrykach.
Propagowały one turystykę letnią oraz rozpowszechniały kulturę fizyczną wśród
robotników. Funkcjonowanie większości z nich, przypada jednakże na okres po I wojnie
światowej. Wspominam o nich dlatego, iż w latach trzydziestych wiele łodzianek należących
do owych klubów odnosiło sukcesy w różnych sekcjach sportowych12.
Udziału kobiet w tzw. życiu klubowym, sportowym i korporacyjnym u progu XX w.
jeszcze nie brano pod uwagę. Kodeksy obyczajowe radziły kobietom umiarkowany udział w
sporcie. Dostrzegały jednak bardzo istotną rolę, jaką mogłyby one pełnić w łagodzeniu
męskich zwyczajów klubowych. Kobiety swą wrodzoną delikatnością miałyby wytwarzać w
męskim kręgu atmosferę dobrego smaku13. Za najbardziej godny kobiet sport uznawano:
łyżwiarstwo i jazdę konną – ale tylko rekreacyjną. W wyścigach miały być tylko
obserwatorkami, mogły być właścicielkami koni biorących w nich udział. Większe pole do
popisu miały przedstawicielki płci pięknej w sportach zimowych – dość modne było zwykłe
ślizganie się po lodzie, a także łyżwiarstwo, gdzie podczas jazdy kobieta mogła pokazać
swój najnowszy strój oraz wykazać się gracją i wdziękiem. Łyżwiarstwo uznawane było za
idealne dla kobiet, gdyż był to sport „przyzwoity i skromny”14. Popularna była także jazda
na wrotkach, o czym świadczy znana w całej Łodzi piosenka: „Stasieczka, koteczka,
przypięła kółeczka, po torze mknie jak po szkle. Poznała chłopczyka z Walencji lotnika,
i perskie oczko mu śle”15. Sporty te najczęściej uprawiały kobiety raczej młode.
Kolejnym sportem uprawianym przez kobiety była gimnastyka szwedzka, której
celem był ogólny rozwój sił i sprawności. Na ćwiczenia składało się: bieganie, spacerowanie,
skakanie. W zakładach gimnastyki szwedzkiej wykonywano też masaże na przeróżne
dolegliwości, co stanowiło element rehabilitacji i relaksu. Zajęcia odbywały się w ośrodku
Wandy Bętkowskiej przy ul. Południowej, który od 1904 r. stał się własnością Antoniny
Chrząszczewskiej. Ćwiczenia prowadziły specjalnie przeszkolone animatorki, które swe
umiejętności zdobywały pod okiem szwedzkiej trenerki w Warszawie. Podczas zajęć obecny
był lekarz służący zawsze fachową pomocą16.
Warto zauważyć, iż łyżwiarstwo czy gimnastyka to sporty, na których uprawianie
mogły sobie pozwolić tylko i wyłącznie najbogatsze panny. Należało bowiem uiścić opłatę

M. Piestrzeniewicz, Rozrywka łodzian na przełomie XIX i XX wieku, Łódź 2010, s. 77.
V. A. Bogusz, Fabryczne Kluby Sportowe Łodzi, Łódź 1993, s. 33.
13 M. Piestrzeniewicz, op. cit., s. 85.
14 „Goniec Łódzki” 1898, nr 9, s. 4.
15 S. Rachalewski, Baśń i legenda Łodzi, Łódź 1935, s. 149.
16 M. Sikorska-Kowalska, Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku, Łódź 2001, s. 168.
11
12
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za wstęp na ślizgawkę i na salę gimnastyczną, a także dysponować wolnym czasem,
którego zwykła robotnica przytłoczona pracą i obowiązkami domowymi była pozbawiona.
Podsumowując, należy podkreślić, iż sport w Łodzi rozwijał się bardzo prężnie. Wraz
z upływem czasu, a także zmieniającą się mentalnością, zmianami dotyczącymi podejścia
społeczeństwa do udziału kobiet w sporcie, coraz więcej łodzianek zaczęło go uprawiać
i odnosić spektakularne sukcesy. Na początku XX w. można raczej mówić o sporcie nie
zinstytucjonalizowanym i rekreacyjnym. Zajmowały się nim panny należące do wyższych
sfer, mające czas i pieniądze.Zmieniło się to już w dwudziestoleciu międzywojennym i coraz
więcej pań startowało chociażby w zawodach międzynarodowych.
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ARIEL ORZEŁEK
Lublin

Sportowe aspekty działalności gen. Kazimierza Sosnkowskiego jako Ministra Spraw
Wojskowych

Działalność gen. Kazimierza Sosnkowskiego na stanowisku Ministra Spraw
Wojskowych dotykała wielorakich aspektów

związanych z funkcjonowaniem Amii II

Rzeczypospolitej. Generał, stojący na czele resortu od 9 sierpnia 1920 r. do 28 maja 1923 r.
i od 19 grudnia 1923 do 17 lutego 1924 r., sprawował ponadto funkcje zastępcy Ministra – II
wiceministra od 3 marca do 10 lutego 1920 r. i wiceministra (jedynego) od 10 lutego 1920 do
momentu objęcia teki ministerialnej. Dodać należy, że stanowisko wiceministra było bardziej
nominalne niż mające charakter faktycznego zastępstwa – w istocie Sosnkowski już jako
wiceminister odpowiadał za całokształt działalności resortu. Minister de iure, gen. Józef
Leśniewski, w swej działalności ograniczał się do funkcji reprezentacyjnych17.
Sport

w

Wojsku

Polskim,

u

progu

niepodległości,

w

etapie

walk

o niepodległość i granicę, z pewnością nie należał do spraw najistotniejszych w działalności
resortu. Nie oznacza to jednak, że pozostawał poza obszarem zainteresowań jego
kierownika. Pozostawał jednak w ścisłym związku z nadrzędnymi aspektami działalności
Sosnkowskiego oraz jego koncepcji politycznymi. Stąd też źródeł poglądów Sosnkowskiego
w tej sprawie oraz jego działań związanych ze sportem w Wojsku Polskim należy szukać
w okresie jego formowania polityczno-ideowego.

Kształtowanie struktury ministerstwa trwało przez cały 1919 r. Ostatecznie, na przełomie 1919 i 1920 r.
podlegały Sosnkowskiemu jako II wiceministrowi Spraw Wojskowych następujące agendy resortu: Inspektorat
Inżynierii i Saperów, Inspektorat Obozów Jeńców, Inspektorat Straży Granicznej, Inspektorat Szkół Wojennych
Piechoty, Inspektorat Wojsk Kolejowych, Inspektorat Wojsk Lotniczych, Inspektorat Wojsk Łączności, Inspektorat
Wojsk Samochodowych, Inspektorat Wojsk Taborowych, Inspektorat Żandarmerii, Departament dla Spraw Koni
i Taborów, Departament Informacyjny, Departament Mobilizacyjno-Organizacyjny, Departament NaukowoSzkolny, Departament dla Spraw Personalnych, Departament Techniczno-Komunikacyjny, Departament
Wojskowo-Prawny. B. Woszczyński, Ministerstwo Spraw Wojskowych 1918-1921. Zarys organizacji i działalności,
Warszawa 1972, s. 65-121. K. Sosnkowski, List do Bogusława Miedzińskiego z 8 kwietnia 1959 r., *w:+ S. Babiński,
Kazimierz Sosnkowski. Myśl-praca-walka. Przyczynki do monografii oraz uzupełnienia do Materiałów Historycznych
KazimierzaSosnkowskiego, Londyn, s. 408, pisał: „Wziął więc Leśniewski na siebie funkcje reprezentacyjne,
wysiadywanie (trzeba czy nie trzeba) na ławach rządowych w Sejmie, a wreszcie przyjmowanie wielkiej ilości
podstarzałych przeważnie oficerów z armii zaborczych, którzy zapełniali tłumnie poczekalnie ministerstwa,
ubiegając się o „posady“. Można powiedzieć, że już w 1919 r. byłem faktycznym kierownikiem Ministerstwa, i że
pod moim nadzorem biegły wszystkie prace organizacyjne i ustawodawcze“. M. Rataj, Pamiętniki 1918-1927, red.
J. Dębski, Warszawa 1965, s. 75, pisał, że „za plecami ministra gen. Leśniewskiego, rządzi niepodzielnie gen.
Sosnkowski, oddany wówczas <<Komendantowi>> całą duszą“.
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Interesującym w tej materii źródłem jest opublikowany w maju 1914 r.
w czasopiśmie „Strzelec” artykuł pt. „Nasze wychowanie wojskowe”. Zwracał w tym tekście
Sosnkowski uwagę na fakt, że wszelkie polskie przygotowania militarne, polskie
szkolnictwo wojskowe, nastawione jest na przyszłą wojnę. Podnosił konieczność
wytworzenia w przyszłym żołnierzu dwóch czynników: moralnego i fizycznego, uznając ten
pierwszy za trudniejszy do uzyskania, ale i ważniejszy:
zwycięstwo możliwe jest jedynie wtedy, gdy tkwi ono w sercach i mózgach dowódców
i żołnierzy. Najbogatsze wyposażenie techniczne nie zastąpi armii talentu jej wodza,
męstwa jej żołnierzy, dyscypliny i spoistości jej szeregów 18.

**
Przytaczając liczne przykłady z historii ukazywał, że nie jest koniecznym warunkiem
wygrania wojny posiadanie armii regularnej, że wiele razy o zwycięstwie decydowały armie
ochotnicze, pełne entuzjazmu i patriotycznego zapału. Wynikały stąd, zdaniem Szefa Sztabu
ZWC, obowiązki dla wychowawcy wojskowego, którego pierwszym zadaniem „jest moralne
przygotowanie swych podkomendnych do wojny”19. Znać w tych słowach echa
bonapartystowskiej myśli wojskowej, według której (zgodnie z powiedzeniem Napoleona,
do którego się Sosnkowski odwołał) powodzenie w trzech czwartych zależy od sił
moralnych, zaś tylko w jednej czwartej od materialnych20.
Uszczegóławiając swoje rozważania, Szef odnosił je do specyfiki pozbawionego
ducha wojennego społeczeństwa polskiego, akcentując wynikające z tego faktu trudności.
Wskazywał na ujemne skutki, jakie wywołał spadek napięcia wojennego po zakończeniu
I wojny bałkańskiej, a przede wszystkim ponownie zwracał uwagę na konieczność
wzmocnienia treści moralno-wychowawczych w kształceniu wojskowym. Wychodząc
z założenia, że w społeczeństwie polskim, od dawna zdemilitaryzowanym, nauczanie
wojskowe wzbudza nie tylko szacunek, ale i obawę co do możliwości przyswojenia ogromu
materiału.

Skutkuje

to,

nawet,

a

może

zwłaszcza

w

jednostkach

pracowitych

i systematycznych, niemalże całkowitym zwróceniem się ku technicznym zagadnieniom
wojskowości, ze szkodą dla treści moralnych. Upatrywał w tym zjawisku Sosnkowski

K. Sosnkowski, Nasze wychowanie wojskowe, [w:] id., Wybór pism, red. J. Kirszak, K. Polechoński, Wrocław 2009,
s. 4.
19 Ibid., s. 7.
20 Do tych słów Cesarza Francuzów odwoływał się też sam Piłsudski, również w II RP: „Napoleon mówi, że trzy
ćwierci powodzenia na wojnie i w każdej bitwie jest stan moralny ludzi, a ćwierć zaledwie jest stan wszystkich
innych czynników. Tak wysoko stawiał jeden z geniuszów wojny stan moralny czyli stosunek do pracy wojny“. J.
Piłsudski, O Wodzu Naczelnym i państwie (15 kwietnia 1926 r.), [w:] id., Pisma zbiorowe, t. 8, red. K. Świtalski,
Warszawa 1937, s. 319. Dla porównania, cytat z artykułu Sosnkowskiego: „Na wojnie powodzenie w trzech
czwartych zależy od sił moralnych i tylko w jednej czwartej od sił materialnych. Stara formuła Napoleońska nie
tylko nie przestała być prawdziwą dla wojny współczesnej, lecz przeciwnie, zyskała dzisiaj na sile
i wyrazistości“. K. Sosnkowski, op. cit., s. 5.
18
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niebezpieczeństwo dla przyszłej insurekcji, mając na uwadze, że kształceni obecnie działacze
będą w istocie kadrą przyszłej armii powstańczej i od ich postawy moralno-etycznej w dużej
mierze zależeć będzie sukces przyszłego zrywu. Odwołując się do Powstania Styczniowego
i niedawnych doświadczeń wojny bałkańskiej potwierdzał swoje tezy21.
Najbardziej interesującą część tekstu stanowią uwagi o polskim charakterze
narodowym, w którym, dla celów polskiego militaryzmu, należy przezwyciężyć cechy
ujemne, takie jak:
łatwa mobilizacja, lecz równie łatwa demobilizacja, zdolność do krótkotrwałych,
słomianych entuzjazmów, brak wytrwałości, uporu i charakteru w osiąganiu
zamierzonych celów; pospolita zwłaszcza wśród inteligencji neurastenia i słabizna
nerwowa; skłonność do sejmikowania, przeczulona refleksyjność i hiperkrytycyzm;
częsty brak instynktu karności, nieumiejętność podporządkowania własnego zdania
cudzej decyzji, wyodrębnianie się w imię małych różnic 22.

**
Już jako Minister Spraw Wojskowych, Sosnkowski pisząc o punktach wytycznych dla
pragmatyki służbowej dał konkretny wyraz swej wizji oficera polskiego:
Armja Polska, skupiając najzdrowsze pod względem fizycznym jednostki, ma w tem
zdrowym ciele zaszczepić zdrowego ducha; zadaniem jej będzie nie tylko osiągnięcie
możliwie najwyższej wartości cielesnej przez umiejętne ćwiczenie, ale ma ona być
zarazem szkołą służby obywatelskiej. Wychowawcy i d-cy w takiej armji muszą
posiadać zalety żołnierski i obywatelskie, zdatność fizyczną i umysłową, poczucie
honoru i zapał, słowem wszystkie przymioty, które ich mają uczynić wzorem nie tylko
dla podwładnych, ale dla każdego obywatela państwa. Polski korpus oficerski ma nie
być kastą zasklepioną w sobie, nie ma być zawodem, wykonywanym jedynie dla
chleba. Służba oficerska ma jako wynik ideowej łączności oficera z narodem być służbą,
pełnioną z powołania, niesioną państwu z pełną świadomością obywatelskiego
obowiązku.

**
Z oczywistych względów uważał za konieczne położenie wielkiego nacisku na
ustawiczne kształcenie oficerów. Za pierwszorzędne powinności oficera uznawał: poczucie
obywatelskości, zachowanie cnót żołnierskich, miłość Ojczyzny i wierność, wypełnianie
obowiązków i posłuszeństwo służbowe, karność, wytrwałość, gotowość do poświęceń życia
i mienia, dbałość o tężyznę fizyczną i odwagę osobistą oraz ciągłe ich rozwijanie, skłonność
do samodzielności i inicjatywy, honor żołnierski, rzetelny stosunek do własności
państwowej, mężne zachowanie się przed nieprzyjacielem i rycerski stosunek do wroga,
odpowiednie zachowanie się w niewoli, odpowiedni stosunek do współobywateli,
21
22

Ibid., s. 8-10.
Ibid., s. 10-11.
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przykładne życie prywatne i służbowe, moralność, koleżeństwo, poczucie solidarności
i braterstwa żołnierskiego, dyskrecję, walkę ze szpiegostwem i propagandą wywrotową.
Uważał że oficerowi i jego rodzinie winny przysługiwać prawa, m. in. do opieki
państwowej, w tym do bezpłatnej pomocy w kształceniu dzieci. Zwracał uwagę na
konieczność

zabezpieczenia

bytu

materialnego

oficera

przez

prawo

do

awansu

automatycznego i do emerytury23.
Kroki te, które co oczywiste wynikały z dbałości o poziom korpusu oficerskiego, były
logiczną konsekwencją poglądu, który zaprezentował Sosnkowski w Sejmie 3 czerwca 1921
r.

Według

niego

rozwiązaniem

problemu

odchodzenia

z

wojska

oficerów

wykwalifikowanych i napływu do armii tych o gorszym przygotowaniu „byłoby z jednej
strony postawić oficerom bardzo wysokie wymagania pod względem moralnym i pod
względem wykształcenia, które to wykształcenie powinno stać na równi z innemi zawodami
wyzwolonemi, z drugiej zaś strony odpowiednie uposażenie”24.
Generał przywiązywał wagę do odpowiedniego poziomu wyszkolenia fizycznego
kadry oficersko-instruktorskiej, czemu służyło powołanie Głównej Szkoły Wojskowej
Gimnastyki i Sportów w Poznaniu25.
Generał zajmował się też kwestiami szeroko pojętego szkolnictwa wojskowego,
doceniając jego szeroki wpływ na społeczeństwo Rzeczypospolitej. Przykładowo, zezwalał
na przyjmowanie do Szkół Podchorążych czasu pokoju osób, które ukończyły sześć klas
szkoły średniej i zobowiązywały się do odsłużenia w wojsku trzech lat za każdy rok pobytu
w Szkole Wojskowej26. Zwracał uwagę na znaczenie znajomości historii przez wojskowych,
wprowadzając do egzaminu na dwuletni kurs Szkoły Sztabu Generalnego egzamin ustny
z historii powszechnej i historii Polski27. Sosnkowski doceniał pracę uczniów i instruktorów
w szkołach wojskowych różnego typu, o czym świadczą gorące słowa podziękowań
w okolicznościowych rozkazach28. Minister Spraw Wojskowych dużą wagę przywiązywał
do rozwoju sportu wojskowego. We wrześniu 1921 r. otworzył kurs oficerski w utworzonej

Dziennik Rozkazów Wojskowych (dalej: DRWojsk), R. IV, nr 1, 11 stycznia 1921 r., poz. 16.
Inaczej groziłaby armii sytuacja, w której „zostałaby bez oficerów” lub „napływałby do niej bezwartościowy
element, który, zastanawiając się nad wyborem ścieżki życiowej, ma do wyboru tylko tak jak było w dawnej Rosji
karjerę pisarza gminnego albo karjerę wojskową”. SSSU, pos. 231, z dn. 3 czerwca 1921 r., ł. 35.
25 DRWojsk., R. IV, nr 3, 25 stycznia 1921 r., poz. 45. Podkreślał: „Ze względu na poważne znaczenie wychowania
fizycznego w dziedzinie wyszkolenia i przygotowania żołnierzy do zadań bojowych, należy dopilnować, aby
wybór kandydatów dokonany był starannie i aby oddziały nie zatrzymywały sił odpowiednich z lokalnych
względów służbowych“. DRWojsk., R. IV, nr 7, 22 lutego 1921 r., poz. 126.W czerwcu 1921 r. otworzono pierwszy
kurs dla podoficerów. DRWojsk., R. IV, nr 23, 14 czerwca 1921 r., poz. 466.
26 Wymagany przedział wiekowy: 17 – 24 lata. DRWojsk., R. IV, nr 35, 6 września 1921 r., poz. 661.
27DRWojsk., R. IV, nr 27, 12 lipca 1921 r., poz. 518.
28 W rozkazie „Podziękowanie dla Warszawskiej Szkoły Podchorążych“ pisał „Spadkobiercy idei Piotra
Wysockiego, od początku do końca spełniali wiernie swe obowiązki, czy to na ławie szkolnej, czy też na polu
chwały, godnie odpowiadali swym zadaniom“. DRWojsk., R. IV, nr 30, 2 sierpnia 1921 r., poz. 599; Vide: inny
rozkaz tego rodzaju: DRWojsk., R. IV, nr 35, 6 września 1921 r., poz. 658.
23
24
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wcześniej przez siebie Głównej Szkole Gimnastyki i Sportów w Poznaniu29, regulował też
statut Wojskowego Klubu Wioślarskiego30. W grudniu 1921 r. wydał specjalną instrukcję
dotyczącą prowadzenia pracy sportowej w wojsku, w której pisał:
Szkolenie wojska podczas pokoju pozbawionego jest tego potężnego bodźca, jakim jest
powszechny zapał wojenny, chęć i perspektywa wzięcia udziału w walce.
U szeregowych często zauważyć można brak realnego poczucia celu tych żmudnych
ćwiczeń, które trzeba wykonywać, aby osiągnąć przygotowanie bojowe. Środkiem,
który pozwala nie tylko rozświetlić życie żołnierza i podnieść go moralnie, ale również
okrasić mozół ćwiczeń przez wniesienie psychicznego momentu współzawodnictwa –
jest sport. Polecam zatem wszystkim Dowódcom, aby w swych oddziałach zaszczepali
życie sportowe i otoczyli je opieką, a w szkoleniu wyzyskali pierwiastek sportowy,
oraz, wzywam cały korpus oficerski, aby przykładał się do uprawiania
i rozpowszechniania sportu, zarówno w wojsku, jak i poza niem.

**
Polecał dowódcom zakładanie i popieranie Wojskowych Klubów Sportowych oraz
Kół Sportowych przy oddziałach, zaś dowódcom Okręgów Korpusów – Korpusowych
Komisji

Sportowych.

Zapowiadał

też

organizację

corocznych

Głównych

Igrzysk

Wojskowych .
31

Sosnkowski, jako osoba zainteresowana sportem i sport uprawiająca, zwracał baczną
uwagę na jego znaczenie w wojsku. Uważał go za środek wychowawczy dla żołnierzy,
pozwalający łagodzić napięcia między żołnierzami, przenosić na grunt sportowej rywalizacji
animozje. Interesujące, czy Sosnkowski w swych koncepcjach rozważał, czy takie
traktowanie sportu w armii pozwoli przenieść napięcia między żołnierzami mniejszości
narodowych na grunt rywalizacji fizycznej.
Niemniej sport nie odgrywał w jego działalności w Ministerstwie Spraw
Wojskowych. Był raczej powiązany z innymi, ważniejszymi aspektami działalności
Sosnkowskiego, stanowiąc uzupełnienie realizacji jego szerokich koncepcji dotyczących
kształtowania wojska i wyszkolenia oficera polskiego.

DRWojsk., R. IV, nr 36, 13 września 1921 r., poz. 669.
DRWojsk., R. IV, nr 38, 27 września 1921 r., poz. 684.
31DRWojsk., R. IV, nr 50, 20 grudnia 1921 r., poz. 885.
29
30
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Łódź

Włodzimierz Kwieciński – pionier i prekursor karate tradycyjnego w Polsce. Geneza
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Historia karate na świecie32 jest zagadnieniem bardzo złożonym i skomplikowanym.
Dlatego w moim referacie postanowiłam zająć się samą historią karate tradycyjnego w
Polsce, bowiem nadal jest to sztuka walki mało doceniana, a jej historia powstania nieznana.
Przy genezie karate tradycyjnego w Polsce wielkim błędem i niedopatrzeniem byłoby
pominiecie osoby Włodzimierza Kwiecińskiego, który niewątpliwie swoimi działaniami
doprowadził do powstania i popularyzacji tego sportu w Polsce.
Urodził się On w Łodzi 3 lipca 1955 roku w rodzinie prywatnego przedsiębiorcy.
Ojciec był rzemieślnikiem, prowadził firmę krawiecką, kuśnierską, a w pewnym okresie
życia także polonijną. Rodzice W. Kwiecińskiego żyją do tej pory, ojciec ma obecnie (2014 r.)
95 lat, a matka 89 lat. Posiada On także siostrę starszą o 6 lat, która obecnie jest
stomatologiem.
W. Kwieciński od najmłodszych lat był wychowywany w duchu sportowym.
Ukończył On 26 Szkołę Podstawową mieszczącą się na ul. Zakątnej, obecnie Pogonowskiego
w Łodzi. W wieku 13 lat zaczął interesować się sportami walki. Rozpoczął treningi judo,
najpierw w TKKF „Polesie”, a następnie w KS „Resursa”. Po kilku latach pod wpływem
kontuzji zaczął On zmieniać swoje zainteresowania i preferencje sportowe. Kontuzja kolana,
której nabawił się podczas walki na treningu judo, sprawiła, iż pojawiły się problemy z
kręgosłupem. Zdrowotne komplikacje trwały prawie przez rok.
Następnie rozpoczął naukę w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy dawnej
ul. Fornalskiej, obecnie na ul. Wileńskiej, gdzie uczęszczał do klasy o profilu sportowym,
nadal trenując judo. Pomimo problemów zdrowotnych nie chciał rezygnować ze sportu.
Właśnie w liceum, jako 15\16 letni chłopak zaczął interesować się karate z książek. Wraz ze
swoim kolegą z judo – Andrzejem Juśkiewiczem zaczęła pochłaniać ich stopniowo pasja tego
nieznanego wówczas i tajemniczego sportu.
Główną inspiracją do karate dla W. Kwiecińskiego nie były jednak same książki, ale
przede wszystkim film, a dokładnie jego fragmenty „Saga o Judo” Akira Kurosawy z 1965
roku, gdzie po raz pierwszy można było zobaczyć w Polsce karate. W pełnej wersji tego

32

Patrz więcej: A. Zarzeczny, Karate tradycyjne, Poznań 2008 r., s. 4-5.
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filmu, mimo, iż mówi on o genezie judo, znajduje się kilka scen, w których używane są
techniki karate. Jak wspomina W. Kwieciński:
„ (<) to mnie zafascynowało i poszedłem 7 razy na ten film z rzędu, pamiętam. Do
dzisiaj go z przyjemnością oglądam. Jest to film niezwykle głęboki. On się nigdy nie
zestarzał. Był moją inspiracją”33.

W latach 70 po treningach judo W. Kwieciński wraz z A. Juśkiewiczem zaczęli
zostawać po treningach i myśląc, że mają takie same stroje (kimona), jak bohaterowie filmu,
uważali że zaczynają ćwiczyć sztukę samoobrony jaką było karate.
W 1972 roku trafiła się w Łodzi okazja aby poćwiczyć prawdziwe karate, takie jak
młodzi adepci ujrzeli na filmie „Saga o Judo”. Do Łodzi przyjechał Chiyomaro Shimoda (3
dan) z Japonii. Był to pierwszy instruktor W. Kwiecińskiego. Sam pierwsze spotkanie z
senseiem34 rozpamiętuje następująco:
„Proszę sobie wyobrazić, jakie to było zrządzenie losu. Spotkać jednego Japończyka w
Łodzi< A wtedy Japończyków nie było, ani w Łodzi, ani w Polsce (<). My go
spotkaliśmy przez przypadek w tramwaju i od tego momentu zaczęły się nasze relacje
w październiku 1972 roku. Mało tego okazało się, że jest on instruktorem karate<(<)”.

Dwóch młodych zapaleńców rozpoczęło treningi pod okiem Chiyomaro Shimody w
gmachu starej szkoły przy ul. Wojska Polskiego w Łodzi.
Na przełomie lat 1973/74 Chiyomaro Shimoda wyjechał z Łodzi na studia do
Wrocławia i zaprzestał prowadzenia treningów. Wówczas sekcja rozrosła się do 5 osób.
Została nazwana Dai Tokai – „Duża fala”. „(<) na zmianę zaczęliśmy prowadzić tą sekcję,
zupełnie nieformalną na ulicy Piotrkowskiej 211 w gmachu starej przedwojennej szkoły, do momentu
aż nie zdałem na WAM (<)”35- przywołuje w pamięci W. Kwieciński.
1974 roku czas liceum dobiegł końca. W. Kwieciński postanowił rozpocząć studia na
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Decyzja ta nie przyszła mu łatwo, jak sam
wspomina:
„Były zarezerwowane dla mnie trzy możliwości. Ojciec zawsze mi mówił, że
powinienem być w życiu na tamten czas – komunizm (<) niezależny. I miałem do
wyboru w zasadzie trzy drogi: artysta, prawnik albo lekarz” 36.

Ponieważ cenił On sobie bardzo pracę z ludźmi i wśród ludzi, zdecydował się na
zawód lekarza:
Archiwum domowe: wywiad z W. Kwieciński z dn. 10.09.2014 r.
Sensei – z jap. mistrz, nauczyciel.
35 Archiwum domowe: wywiad z W. Kwieciński z dn. 10.09.2014 r.
36 Tamże.
33
34
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„Myślę, że ten WAM był dobrym wyborem, poszedłem bowiem na medycynę z
wewnętrznej potrzeby niesienia pomocy innym (<)” 37.

Miał pewne wątpliwość co do decyzji, którą podjął, ponieważ artystycznie był
uzdolniony, bardzo ładnie rysował i do tej drogi życiowej też poniekąd Go ciągnęło.
Ostatecznie wybrał, jednak medycynę, również ze względu na siostrę, która ją kończyła gdy
W. Kwieciński dokonywał wyboru zawodu.
Uczelnia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi była wówczas bardzo elitarną
szkołą w Polsce. Ponieważ W. Kwieciński interesował się sportem i regularnie go uprawiał
przewidywał więc i słusznie, iż nie będzie miał większych problemów z ćwiczeniami
fizycznymi. W rodzinie Kwiecińskich do tej pory nie było żadnych tradycji wojskowych
(oprócz tego, że ojciec W. Kwiecińskiego walczył w wojnie obronnej 1939 roku) i tak
naprawdę decydując się na szkołę wojskową nie miał On pojęcia o warunkach jakie tam
panują. Rozpoczął surowy i skoszarowany tryb życia. Przez pierwsze dwa lata nie mógł
poruszać się samodzielnie. Mógł tylko prosić o przepustki. Później ten tryb rozluźnił się
nieco od III roku studiów.
Równocześnie W. Kwieciński nie zaprzestał rozwijania swojej pasji, jaką było karate.
Tuż przed rozpoczęciem wykładów w 1974 roku był na pierwszym ogólnopolskim obozie
karate z udziałem instruktorów z Czechosłowacji (I. Vicek, S.Rahmy) w Mrzeżynie. Byli na
nim entuzjaści karate z całej Polski: ze Szczecina, z Gdańska, z Poznania i z Łodzi. Wówczas
na koniec tego obozu W. Kwieciński zdał na brązowy pas. Po powrocie do Łodzi miał się
odbyć kolejny obóz, jednak pod koniec lipca 1974 r. dostał On zawiadomienie, iż został
przyjęty na WAM. Jak wspomina:
„(<) miałem mieszane uczucia. Z jednej strony się cieszyłem (<) że zostałem przyjęty
na studia, a z drogiej nie wiedziałem czy żałować, że nie będę mógł pojechać na obóz
(<)”38.

Rezygnuje On jednak z obozu na rzecz studiów i w sierpniu wyjeżdża do Skierniewic
na wojskowy obóz przygotowawczy. Trwał on 6 tygodni.
Następnie była inauguracja roku w październiku, a już w listopadzie 1974 r. przy
WAM-ie tworzy On pierwszą oficjalną sekcje karate.
„Nikt mi nie powie, że to trudno, że nie można (<), że to nowe środowisko, obowiązki
wojskowe, itd. I na dodatek przypominam: komuna. To trzeba było dostać zgodę
wszystkich świętych, żeby taką sekcję stworzyć” 39.
Tamże.
Tamże.
39 Tamże.
37
38
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Miał On taki komfort, że jako młody student, podchorąży prowadził zajęcia, na które
to pojawiały się osoby z IV i z V roku studiów medycznych, nadawało im to pewien prestiż.
Sekcja ta przetrwała do końca Jego nauki na uczelni wyższej, czyli do 1980 roku.
5 września 1976 roku w Szczecinie w szkole ( dzisiaj mieści się tam Szczeciński Dom
Kultury) odbył się pierwszy egzamin na stopnie mistrzowskie w Polsce u dr. I. Jorgi
(wówczas dyrektor techniczny Europejskiej Federacji Karate) pozytywnie i z wyróżnieniem
zaliczony przez W. Kwiecińskiego.
W lutym 1978 roku z sekcji WKS „Orzeł” WAM powstaje Łódzki Klub Karate. Był to
drugi samodzielny klub karate w Polsce40. Powstało stowarzyszenie przy dużej pomocy
dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Henryka Grędy. Była to pomoc w takim stopniu, że
nawet Łódzki Klub Karate otrzymał swój pokój w Urzędzie Miasta, gdzie została ulokowana
siedziba klubu. Sekcja WAM - u przy ul. Źródłowej w Łodzi stała się bowiem
niewystarczająca. Dużo osób chciało przychodzić na te zajęcia z całej Łodzi. Stanowiło to
pewien problem, ponieważ sekcja istniała na terenie jednostki wojskowej i nie wszyscy byli
na nią wpuszczani. Trzeba było starać się o przepustki by móc trenować.
Karate zaczęło dawać profity W. Kwiecińskiemu:
„Ja miałem bardzo dużo bonusów, nie mogę powiedzieć (<) np. nie musiałem chodzić
na zaprawy poranne (<) tylko miałem zwolnienie, na tej zasadzie, że chodziłem na
salę, na swój trening, a po południu prowadziłem zajęcia. (<) Wtedy zatem ćwiczyłem
2 razy dziennie”41.

We maju 1977 roku w Gdańsku odbywają się pierwsze ogólnopolskie zawody karate
- Puchar Shotokanu. Są to jednocześnie pierwsze zawody, w których bierze udział W.
Kwieciński. Należy nadmienić, że pierwszy sensei W. Kwiecińskiego Chiyomaro Shimoda z
Wrocławia udał się do Gdańska i tam przy Uniwersytecie Gdańskim założył swoją sekcję.
Ambicją zawodników z Łodzi było pokonanie zawodników z Gdańska, co zostało
osiągnięte.
„Pamiętam, że na tych zawodach, mieliśmy strasznie silnego ducha (<), mieliśmy
dobre techniki, w sensie motoryki, wytrzymałości (<), ale nie wiedzieliśmy nic na
temat timingu, nie wiedzieliśmy nic na temat przepisów. Przepisy były w ogóle wtedy
„rozmyte”, nie jasne, niekonkretne (<)” 42.

Pierwszym był Gdański Klub Karate.
Archiwum domowe: wywiad z W. Kwieciński z dn. 10.09.2014 r.
42 Tamże.
40
41
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Z kolejnych zmagań zawodniczych chronologicznie (jesień 1977 r.) wspomina On:
Otwarte Mistrzostwa Poznania, na których to zdobył pierwsze miejsce w konkurencji kata.
Natomiast pierwszymi zawodami rangi międzynarodowej, w których uczestniczył
były turnieje w Czechosłowacji. Na początku drogi zawodniczej W. Kwiecińskiego tego typu
zawodów nie było dużo. Posiadał On bowiem wtedy limity wyjazdów za granicę , ponieważ
jako student WAM – u nie miał paszportu. Bez niego mógł podróżować za pozwoleniem po
krajach zależnych od ZSRR. Raz w 1978 roku udało mu się wyjechać na Mistrzostwa Europy
w Karate do Belgradu za specjalną zgodą Ministra Obrony Narodowej gen. Wojciecha
Jaruzelskiego.
W 1980 roku W. Kwieciński ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. W\w
rok jest znaczący dla karate w Polsce, bowiem wówczas 22 stycznia powołano Polski
Związek Karate z Januszem Świerczyńskim jako prezesem związku. Wszystkie klubu
promujące idee karate zostały wcielone w jego struktury. W kwietniu 1980 roku W.
Kwieciński zakłada Akademicki Klub Karate przy Uniwersytecie Łódzkim.
W roku, gdy wybuchł stan wojenny, W. Kwieciński rozpoczął staż lekarski

w

Dęblinie. Jak wspomina:
„Jak wprowadzono stan wojenny to medycyna w ogóle i wojskowa i jakakolwiek inna
była po prostu rozłożona< Nie otrzymywałem podstawowych leków. Sam je sobie
załatwiałem, gdy jeździłem w pogotowiu, aby móc pomagać ludziom” 43.

Ta sytuacja bardzo męczyła W. Kwiecińskiego, ponieważ mimo ogromnych chęci
niesienia pomocy innym, nie mógł tego czynić ze względu na ówczesny brak środków. W
pogotowiu w Dęblinie pracował On prawie 5 lat.
W końcu udało Mu się wyjść z wojska i powrócić do Łodzi. Rozpoczął wówczas
pracę jako lekarz szkolny ( medycyna szkolna). Miał on pod opieką trzy szkoły. Zaczął
wtedy prowadzić badania przesiewowe44. Skoncentrował się w nich na badaniu wad
postawy. Okazało się, że w Łodzi jest 95% dzieci i młodzieży z wszelakimi wadami postawy.
Wówczas jak wraca pamięcią:
„(<) poszedłem za ideą lekarza chińskiego, który był opłacany na dworze cesarza,
tylko wtedy jak cesarz był zdrowy. (<) Ta idea mnie pociągnęła, żeby pójść w kierunku
takiego działania: być wzmocnionym instruktorem karate tradycyjnego, wzmocnionym
o wiedzę medyczną, po to aby dzieciom oraz młodzieży dawać zdrowie, uczyć jak
można zdrowo żyć uprawiając sport, pielęgnując dietę<dbając o to zdrowie, które
dostaliśmy od natury (<)” 45.
Tamże.
Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. Screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania,
które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego
leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.
45 Tamże.
43
44
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W. Kwieciński poświęcił się pasji karate, ale zawsze w duchu pozostawał i pozostaje
lekarzem. Rozszerzył swój gabinet na cały świat poprzez promocję zdrowego trybu życia.
W latach kolejnych karate w Polsce i jego struktury nadal intensywnie rozwijały się.
W 1983 roku w ramach Polskiego Związku Karate, powstały komisje stylowe: Shotokan,
Kyokushinkai, Taekwondo, Kendo, Kick – boxing, Jiu – jitsu, Aikido i Kung – fu. Ogólne
pojęcie karate zaczęło być dokładniej analizowane. Poszczególne style zaczęły się
wyodrębniać. Związek zrzeszał wówczas ok. 85 klubów z całej Polski. Z czasem PZK został
przyjęty do World Union of Karate Organisations (WUKO). Od 1981 roku rozegrały są
oficjalne mistrzostwa Polski (początkowo wg. systemu WUKO aktualnie wg. przepisów
WKF) oraz mistrzostwa stylowe (początkowo w shotokan, kyokushinkai, taekwondo, kickboxing oraz kendo - aktualnie w shotokan i kyokushinkai).
W 1985 roku oraz 1986 po raz kolejny przyjeżdża do Polski dr Ilija Jorga. W 1988 roku
Krzysztof Kondratowicz i Ryszard Murat zakładają Polską Federację Dalekowschodnich
Sztuk Walki z czasem wyodrębniają się kolejne stowarzyszenia i związki46.
Istnieje słynne powiedzenie Gichina Funakoshiego47 – „Karate jest tylko jedno”48 – i to
jest prawdą odpowiada W. Kwieciński, kontynuując:
„(<) ale jaka jest definicja tego karate. Tych karate namnożyło się z przyczyn
komercyjnych – bo jest to ciągle popularna do dzisiaj aktywność fizyczna. W tym czasie
nie było w ogóle definicji. Nasze przepisy można było zebrać na dwóch kartkach A4. W
ogóle nikt nie wiedział jakie są kryteria, np. przyznawania punktu

- ippon

na

zawodach. Nie było definicji technik (<)”

Tak W. Kwieciński wspomina początki organizacji Polskiego Związku Karate. Była to
nie dość, że młoda struktura, to na dodatek jeszcze bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Dlatego w 1990 roku Przewodniczący Komisji Karate Shotokan Włodzimierz Kwieciński (
wówczas już 5 dan) razem z kilkoma działaczami (Jarosław Mejer, Paweł Krzywański, Józef
Rączka) odszedł się ze związku i założył 10 stycznia 1990 roku w Łodzi Federację Karate
Tradycyjnego "Fudokan", która weszła w struktury International Traditional Fudokan Karate
Federation (ITFKF), a później International Traditional Karate Federation (ITKF).
„Jestem dumny najbardziej z tego, że w swoim życiu nigdy nie zostawiłem idei karate
tradycyjnego (<) Nie było rozłamu, tylko alternatywa. Organizacja pierwotna karate

Patrz więcej: J. Skurska, Karate droga doskonalenia, Łódź 1996 r., s. 19-21.
Patrz więcej: A. Zarzeczny, Karate tradycyjne, Poznań 2008 r., s. 5-6.
48 Gichin Funakoshi (1869 – 1956) – sprowadził karate z Okinawy do Japonii. Wprowadził nazwę karate na
określenie sztuki walki bez broni. Uznawany za ojca współczesnego karate i twórcę stylu shotokan – patrz więcej:
P. Fechner, M. Ruciński, Karate – do. Pokonać samego siebie, Warszawa 1985 r., s. 22-25.
46
47
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tradycyjnego na czele z senseiem Nishiyamą 49 odeszła ze sportowego karate, żeby
chronić karate tradycyjne (<)”50.

Taką wersje potwierdzają, także inni, np. Pan Wojtek Kamiński (obecnie 4 dan):
„Pod koniec lat 80-tych pewne środowiska (Warszawa, Szczecin) zaczęły karate
"usportawiać" odchodząc od sztuki.

Aby utrzymać czystość karate i kontynuować

tradycję Pan Kwieciński nawiązał kontakt z Senseiem Hidetaka Nishiyama bezpośrednim uczniem

Sensei Gichina Funakoshiego twórcy stylu Shotokan.

Wydarzenia te zaowocowały odłączeniem dużej grupy karateków na czele z Panem
Kwiecińskim od PZK i powstaniem PFKT Fudokan”51.

Początkowo ruch karate tradycyjnego w Polsce wspierał także dr. Ilija Jorga, jednak
kiedy W. Kwieciński odszedł od stylu fudokan (m.in. na skutek sugestii Nishiyamy
zmieniona zostaje nazwa federacji w której nie mieści się już słowo fudokan) dr. Jorga
wycofał swoje poparcie. W 1992 roku po raz pierwszy do Polski przyjeżdża Hidetaka
Nishiyama. W dniu 10 lutego 1993 roku powołano do życia Polską Federację Karate
Tradycyjnego, przekształconą w grudniu 1996 roku w Polski Związek Karate Tradycyjnego.
Od lat 90 – tych Polscy karatecy zaczęli odnosić znaczące sukcesy na arenie
międzynarodowej. W. Kamiński wieloletni zawodnik oraz trener, wspomina:
„Dziś mówi się ,że największym sukcesem było zdobycie pierwszego złotego medalu
Mistrzostw Świata w 1992r. (kumite52 drużynowe: K. Neugebauera, W. Kamińskiego, J.
Wierzbickiego i A. Maciejewskiego). Mało kto pamięta, że rok wcześniej ta sama
drużyna zdobyła srebrny medal w swoim pierwszym starcie na Mistrzostwach Europy.
W tamtych czasach wszystkie zdobyte medale były sukcesem, ponieważ zdobywane
były po raz pierwszy w historii karate!”53.

W. Kwieciński cały czas doskonalił się w sztuce walki, którą propagował. Zdawał na
kolejne stopnie mistrzowskie. Egzaminy na 6 i 7 dan dla niego prowadził sam Hidetaka
Nishiyama w dojo w Los Angeles. Ostatni egzamin W. Kwieciński pamięta najlepiej. Zdał
On go 26 lutego 2007 roku, jak wspomina:

Hidetaka Nishiyama (jap. 西山英隆 Nishiyama Hidetaka?, ur. 10 października 1928 w Tokio, zm. 7
listopada 2008 w Los Angeles) – japoński karateka. W 1943 rozpoczął treningi karate w dojo Gichina Funakoshi.
50 Archiwum domowe: wywiad z W. Kwieciński z dn. 10.09.2014 r.
51 Archiwum domowe: wywiad z W. Kamieńskim z dn. 22.09.2014 r.
52 Kumite – wolna walka.
53 Tamże.
49
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„Nie ja się zgłosiłem na ten egzamin, nie ja chciałem zdawać tylko sensei mnie wybrał
(<) To był największy prestiż w moim życiu jaki doznałem w mojej karierze karate
(<)”54.
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funkcję
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(ITKF i ETKF) oraz jest członkiem Komisji Technicznej ITKF. Jest trenerem - selekcjonerem
reprezentacji Polski w karate tradycyjnym. Organizacja, której był głównym inicjatorem
nadal się rozwija. Zrzesza ona ok. 30 tys. ćwiczących w około 200 klubach i sekcjach w całej
Polsce55. Jego siedzibą od samego początku do dnia dzisiejszego jest Łódź. W zarządzie
obecnie zasiadają Prezes Włodzimierz Kwieciński, wiceprezes – Andrzej Maciejewski oraz
członkowie: Józef Rączka, Andrzej Olech, Mirosław Ellwart. PZKT od początku swojego
istnienia aktywnie działało na rzecz rozwoju karate tradycyjnego. W ciągu 20 lat (1992-2012)
karatecy kadry narodowej zdobyli 426 medali podczas mistrzostw świata i Europy, z czego
147 razy były to tytuły mistrzowskie, co czyni ich jedną z najbardziej utytułowanych
reprezentacji globu. Jakość polskiego karate została szybko doceniona na świecie, a Polska
stała się gospodarzem wielu międzynarodowych imprez o randze mistrzowskiej. W.
Kwieciński był prezesem Komitetu Organizacyjnego następujących zawodów sportowych,
które miały miejsce w Polsce: dwukrotnie mistrzostw świata (Łódź – 2012, Pruszków –
Warszawa – 1998); trzykrotnie mistrzostw Europy (Rzeszów – 2006, Łódź – 1992, 1999);
sześciokrotnie Pucharu Świata; pięciokrotnie Pucharu Europy.
Włodzimierz Kwieciński – z zamiłowania krzewiciel kultury karate i filozofii budo,
jest inicjatorem budowy Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo - Stara Wieś –
największego na świecie ośrodka japońskich sztuk walki, którego oficjalnego otwarcia
dokonał 10 października 2009 roku osobiście prezydent RP Lech Wałęsa.
Jego działalność na rzecz karate i sportu została doceniona. Otrzymywał On w swojej
karierze liczne nagrody i wyróżnienia za swoją działalność: Złoty i Srebrny Krzyż
Zasługi (2001 i 2012 rok) przyznane przez prezydenta RP za zasługi na rzecz rozwoju karate
tradycyjnego w Polsce i wybitne osiągnięcia trenerskie; Order Wschodzącego Słońca, Złote
Promienie z Rozetą (2012 rok) – najstarsze japońskie wyróżnienie, ustanowione w 1875 roku
przez cesarza Meiji, przyznane Włodzimierzowi Kwiecińskiemu przez rząd Japonii za
założenie Polskiego Związku Karate i Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, promocję
japońskich sztuk walki w Polsce, promocję wymiany sportowej i obywatelskiej między
Japonią a Polską, budowę Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo – Stara Wieś oraz
za zaproszenie 30 dzieci z terenów zniszczonych w wyniku tsunami i trzęsienia ziemi w
Japonii (w marcu 2011 roku) na dwutygodniowy pobyt w Polsce w ramach projektu „Most
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Archiwum domowe: wywiad z W. Kwieciński z dn. 10.09.2014 r.
K. Krzywańska, Karate jako filozofia i sztuka- studium teoretyczne, Łódź 2003 r., praca magisterska, zbiór własny.
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solidarności – polskie wakacje dla dzieci z Japonii"; Wyróżnienie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego – „Fair Play 2002” - przyznane w 2003 roku „za zachowanie widowni
sportowej zgodne z zasadą fair play, zarówno podczas imprez dla młodzieży, jak i Pucharu
Świata w Karate Tradycyjnym w Warszawie oraz podczas Pucharu Europy w Łodzi (2002
rok)”; Nagroda „Fair Play” przyznana w 2003 roku przez prezesa Polskiej Konfederacji
Sportu za wzorową organizację zawodów, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i
kulturalne zachowanie publiczności podczas Pucharu Świata Prokom 2003.
Moim zdaniem sensei Włodzimierz Kwieciński (7 dan) jest osobą, która niewątpliwie
przyczyniła się do powstania i popularyzacji karate tradycyjnego w Polsce. Jego wkład i
działalność na tym polu jest niepodważalną. Pasja, chęć niesienia pomocy, pragnienie
samodoskonalenia i ciężka praca, niewątpliwie uczyniła z Niego: pioniera i prekursora
karate tradycyjnego w Polsce.
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MICHAŁ BEDNARCZYK
Lublin

„W niespełna rok – wielki stadion”. Budowa Stadionu Dziesięciolecia
w Warszawie w świetle doniesień prasowych

Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce oznaczało zdobycie wpływów we
wszystkich

dziedzinach

życia,

czemu

towarzyszyła

wszechobecna

propaganda.

Indoktrynacja nie ominęła także sportu. W systemie odwołującym się do wojennej retoryki i
rzekomego zagrożenia rozwój tężyzny fizycznej był istotny. Wszak obrona „pokoju” nie
byłaby możliwa, gdyby nie sprawni żołnierze. Sport stanowił także pole innej, rzekomo
rozwijającej „przyjaźń między narodami” bloku wschodniego rywalizacji, której wzorem
mieli być sportsmeni ze Związku Radzieckiego. Zwycięstwa sportowców miały też
pokazywać wyższość demokracji socjalistycznej nad światem kapitalistycznym. Żadna,
nawet najbardziej budująca rozgrywka sportowa nie mogła jednak zaistnieć bez
odpowiedniej infrastruktury. Budownictwo sportowe, z racji ważniejszych potrzeb
(odbudowy i rozbudowy przemysłu ciężkiego) przez pierwsze lata Polski Ludowej
pozostawało w cieniu. Podjęto jednak działania zmierzające do zmiany sytuacji,
sztandarowym

przykładem

była

budowa

Stadionu

Dziesięciolecia

w Warszawie w latach 1954-1955. W swoim referacie przedstawię, w jaki sposób
najpowszechniejsze źródło partyjnej propagandy – prasa, relacjonowała przebieg inwestycji,
wpisującej się w założenia Planu Sześcioletniego, przez co podejmowany temat sytuuje się
na pograniczu sportu, propagandy politycznej oraz powojennej odbudowy. W pracy
wykorzystałem zarówno artykuły prasy kierowanej przez PZPR, jak i pisma odnoszące się
do sportu, a także architektury, czy gospodarki. Podjęta analiza pokaże, iż sport, także na tak
wczesnym etapie jak budownictwo sportowe,

pełnił istotną rolę w komunistycznej

propagandzie.

„Kultura fizyczna Związku Radzieckiego naszym wzorem i drogowskazem.”56 Polityczne
struktury nadzoru sportu.

Cytat inspirowany tytułem artykułu przewodniczącego GKKF Józefa Farugi, z miesięcznika „Kultura
Fizyczna”, w którym nakreślono najistotniejsze powody, dla których polski sport powinien wzorować się na
radzieckim. Zob. J. Faruga, Kultura fizyczna Związku Radzieckiego naszym wzorem i drogowskazem, w: „Kultura
Fizyczna”, 3(1952), s. 151-154.
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W ideologii marksistowskiej kultura fizyczna była częścią systemu wychowania57,
wpisywała się w nurt budowy tzw. „nowego człowieka”58. Wzorem dla organizacji
powojennego sportu w Polsce był Związek Radziecki, który od początku istnienia rozpoczął
działania zmierzające do rozbudowy tej dziedziny. Dogmat sportu w ZSRR był wpisany
w ideę komunistycznego wychowania59, strategiczne decyzje podejmowała partia,
w życie wcielał je Komsomoł, nie pozostawiając możliwości dla jakichkolwiek norm
demokratycznych60. Potwierdzeniem przydatności sportu w obronności kraju były
wydarzenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej61. Po wojnie zainteresowanie sportem nie osłabło,
zdano sobie sprawę z możliwości wykorzystania wypracowanej przez lata przewagi nad
zawodnikami zachodnimi w celach propagandowych62. Taki sam system zaczął być
realizowany
w państwach bloku wschodniego, w tym także w Polsce63.
Przed wojną pojęcie kultury fizycznej nie było obecne w języku potocznym. Używali
go wyłącznie publicyści i teoretycy wychowania fizycznego. Nie kojarzono go z żadnym

Karol Marks podkreślał, iż na wychowanie miały składać się trzy elementy: wykształcenie umysłowe,
wychowanie fizyczne oraz wykształcenie techniczne. Dzieła Lenina i Stalina nawiązywały do tej koncepcji. Zob.
P. Godlewski, Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1956, Poznań 2006, s. 17.
58 Celem wychowania fizycznego było gwarantowanie zdrowia obywatelom, pojmowanym jako pracownicy, jak
i przyszli żołnierze; propagowanie wartości socjalistycznych zarówno na arenie wewnętrznej
i międzynarodowej; wychowywanie obywateli oraz ich indoktrynowanie; budowanie zinstytucjonalizowanej
radości jako wartości samej w sobie. Zob. M. Mazur, O człowieku tendencyjnym< Obraz nowego człowieka
w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin 2009, s. 530.
59 Otwarcie głoszono konieczność przygotowania nowych pokoleń do budowy i obrony ustroju socjalistycznego
poprzez nacisk na wychowanie fizyczne. Zob. W. Okoń, Wychowanie fizyczne jako składnik wychowania
socjalistycznego, „Kultura Fizyczna” 2(1953), s. 91.
60 Zdaniem Lenina kultura fizyczna miała podnosić morale, patriotyzm i gotowość do współdziałania, a przede
wszystkim przygotowywać do obrony. Cele te realizowano poprzez tworzenie organizacji powszechnego
przysposobienia wojskowego ludności (tzw. „Wsiewobucz”). Powstawały również szkoły przygotowujące kadry,
kluby sportowe zaś organizował Komunistyczny Związek Młodzieży. Po likwidacji „Wsiewobuczu”
odpowiedzialna za sprawy sportu stała się Naczelna Rada Kultury Fizycznej Wszechrosyjskiego Centralnego
Komitetu Wykonawczego Rad, przekształcona w 1936 r. we Wszechzwiązkowy Komitet ds. Kultury Fizyczne
i Sportu Rady Komisarzy Ludowych ZSRR, któremu podlegała Naczelna Rada Kultury Fizycznej, posiadająca
swoje terenowe oddziały. Dbano, by kultura fizyczna nie zbliżyła się zbytnio do dawnych ideałów „burżuazyjnomieszczańskich”, choć zgodnie z decyzją Stalina możliwe było współzawodnictwo ze sportowcami
„burżuazyjnymi”. Sport stał się środkiem oddziaływania ideowego i politycznego. Podstawą był system
„Gotowy do pracy i obrony ZSRR”, który propagował Michaił Kalinin. Zob. P. Godlewski, Sport w Polsce, s. 18-21.
61 Istotne okazały się doświadczenia narciarzy, pilotów sportowych oraz spadochroniarzy, wielu z nich zostało
odznaczonych tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Zob. Tamże, s. 20.
62 Sukcesy miały udowadniać wyjątkowość „ludzi radzieckich”, pomimo trwania zimnej wojny przedstawiciele
sportu zachodniego byli przekonani, że sportowa izolacja ZSRR obniży poziom międzynarodowej rywalizacji.
Zob. Tamże, s. 21.
63 Późniejszy wicedyrektor GUKF Henryk Szemberg stwierdził, że czerpanie wzorców z ZSRR jest konieczne,
ponieważ są one dorobkiem budownictwa i rozwoju pierwszego w świecie ustroju socjalistycznego. Zob. P. Godlewski,
Sowietyzacja sportu w Polsce (lata 1948-1956), w: Studia z dziejów kultury fizycznej, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 448.
Zob. także: F. Kędziorek, Pełniej korzystajmy z bogatych doświadczeń radzieckiej kultury fizycznej, „Kultura Fizyczna”
11(1953), s. 771-774.
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systemem naukowym ani tym bardziej ideologicznym64. Nowe znaczenie sportu, jako środka
przebudowy

społeczeństwa,

w

przeciwieństwie

do

przedwojennego

wychowania

patriotycznego, czy narodowego, pojawiło się ze zdobyciem władzy przez komunistów65.
Będąca novum scentralizowana kultura fizyczna, wzorem sowieckim, miała realizować
podstawowe

zadania

socjalizmu

–

zaspokajać

potrzeby

„mas

pracujących”,

być

instrumentem rozwoju umysłowego i fizycznego oraz przysposabiać do pracy i obrony66.
Kontrola polityczna nad sportem znajdowała się w rękach partii, choć początkowo jej
kierownictwo nie miało koncepcji dotyczących organizacji sportu, przez co wykorzystano
wzorce wypracowane przed wojną67. Znaczące wpływy w realizacji polityki wobec sportu
odgrywały środowiska wojskowe68. Jednym z przejawów tego była reaktywacja 16 stycznia
1946 r. Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
(PUWFiPW), działającego w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej69. Stopniowo
przejmowano nadzór nad spontanicznie powstającymi organizacjami sportowymi70.
Realizatorem działań politycznych w sporcie był członek Biura Politycznego KC PPR,

Poglądy teoretyków radzieckich nie były popularne, choć przedwojenni propagatorzy sportu robotniczego
doceniali jego walory jako okazji do politycznego manifestowania idei, jako elementu pracy ideowo-politycznej.
Zob. P. Godlewski, Sport w Polsce, s. 34-35.
65 Aksjomat
był prosty: kultura fizyczna jako całość miała być częścią kultury ogólnonarodowej,
a zatem socjalistycznej, marksizm-leninizm był podstawą ideową wychowania fizycznego, realizowaną m.in.
w oparciu o nauki Pawłowa. Zob. Tamże, s. 37-38.
66 Nie zapomniano o walce klas, rywalizacji sportowców burżuazyjnych – oportunistów i nacjonalistów
z postępowymi zawodnikami reprezentującymi masy ludowe. Zob. Tamże, s. 38. Zob. Także: Wychowanie fizyczne
i sport w krajach zachodnich w służbie podżegaczy wojennych, „Kultura Fizyczna” 8(1952), s. 640-645.
67 Celem tego działania było przygotowanie zaplecza przed przyjęciem modelu wypracowanego przez ZSRR.
Podobnie jak w innych dziedzinach życia do współpracy zaproszono ocalałych z wojny przedwojennych
działaczy sportowych, którzy realizowali wzorce z lat 1927-1939. Zob. A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą
fizyczną w Polsce w latach 1944-2001. Studium historyczno-porównawcze, Rzeszów 2005, s. 30.
68 Zdaniem gen. Mariana Spychalskiego sport powinien być łączony z przysposobieniem wojskowym, podobnie
jak w Związku Radzieckim. Zob. P. Godlewski, Sport w Polsce, s. 40. Sport miał również krzewić umiłowanie do
Wojska Polskiego i przygotowywać do służby wojskowej. Zob. M. Mazur, dz.cyt., s. 531.
69 Na jego czele stał mianowany przez MON działacz przedwojenny Tadeusz Kuchara. Urząd był centralnym
organem administracji rządowej ds. kultury fizycznej w okresie, gdy była ona częścią dziedzin militarnych.
Nawiązywano do wzorów przedwojennych, większa była ingerencja ze strony państwa. Opracowywał on
wytyczne w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego dla organów terenowych, szkolił
podmioty prowadzące tego rodzaju działalność, oraz prowadził pracę propagandową. Wówczas po raz pierwszy
w historii Polski wprowadzono dla obywateli obojga płci od 16 r.ż. obowiązek uczestniczenia w przysposobieniu
wojskowym, udział w zajęciach wf, z racji problemów z infrastrukturą nie wszędzie był możliwy. Zob. A.
Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną, s. 31, 36-38.
70 Pomagały w tym działające przy Krajowej Radzie Narodowej Komisje: Oświatowa, Zdrowia oraz Wojskowa, a
także Departament Poboru i Uzupełnień MON, za sprawą którego w miastach garnizonowych zaczęły
powstawać wojskowe kluby sportowe. Zob. L. Szymański, Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej
1944-1989, Wrocław 2004, s. 25-35.
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zastępca ministra Obrony Narodowej gen. Marian Spychalski, odpowiedzialny też za
współpracę z PUWFiPW71.
Po „wygranych” wyborach do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. rozpoczęto
likwidację Urzędu, począwszy od ograniczania wpływów, kończąc na zniesieniu jego
i podległej mu Rady WFiPW w lutym 1948 r., kompetencje instytucji przejęły cywilne resorty
państwowe, oddzielając wychowanie fizyczne od przysposobienia wojskowego72. W jego
miejsce powołano Główny Urząd Kultury Fizycznej (GUKF), będący pozaresortowym
organem administracji państwowej73. W roku następnym doszło do ostatecznego przejścia na
system wzorowany na radzieckim, nadzór nad instytucjami kultury fizycznej znalazł się
w gestii Wydziału Propagandy, Oświaty i Kultury KC PZPR, od 1950 r. funkcjonowała także
Komisja Partyjna ds. Sportu i Turystyki. Na mocy ustawy z września 1949 r. powołano, na
miejsce GUKF, Główny Komitet Kultury Fizycznej (GKKF) przy prezesie Rady Ministrów74.
Miał on upowszechniać kulturę fizyczną oraz „podnosić poziom ideowy i wychowawczy ruchu
sportowego”, nie posiadał charakteru społecznej instytucji, był centralnym organem
administracji państwowej75. W praktyce oznaczało to koniec pluralizmu w sporcie w kraju,
dyrektywy Biura Politycznego jego dotyczące nabierały mocy sprawczej76. W Polsce również,
wzorem Związku Radzieckiego, zaczęli działać ideolodzy marksistowskiej teorii sportu77.
Największy nacisk położono na umasowienie sportu, propagując pływanie, marsze, walki
zapaśnicze, narciarstwo, turystykę, kajakarstwo, kolarstwo i wieloboje78. Czerpanie inspiracji
z polityki sąsiada i „sojusznika” ze wschodu, uważanego za kolebkę sportu masowego,
Urząd miał charakter fasadowy, każda jego decyzja mogła być uchylona przez działającego w Urzędzie
pełnomocnika MON gen. Eugeniusza Kuszko, szefa Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP. Zob.
Zob. A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną, s. 39.
72 Była to część „jednoczenia” organizacji młodzieżowych, oraz utworzenia organizacji „Służba Polsce”. Zob. L.
Szymański, Kultura fizyczna i turystyka, s. 41-44.
73 Dyrektora na wniosek Prezesa RM zatwierdzał Prezydent RP, urząd kierował sprawami kultury fizycznej
i sportu, wraz z organami terenowymi ustalał ramy organizacyjne spraw związanych ze sportem. Początkowo na
jego czele stał Kuchar, zastąpiony w 1949 r. przez etatowego funkcjonariusza PZPR Lucjana Motykę, jednym
z wicedyrektorów został płk Henryk Szemberg z MBP. Zob. A. Nowakowski, Zarządzanie kulturą fizyczną, s. 45.
74 Na czele stać mieli lojalni wobec PZPR, choć zwykle przypadkowi działacze, był on centralnym
i kolegialnym organem administracji państwowej, przewodniczącym został Motyka, zastąpiony w 1951 r. przez
byłego sekretarza KW w Białymstoku Józefa Farugę. W jego skład wchodzili także przedstawiciele MON
i MBP. Urząd przetrwał w niezmienionej formie do 1960 r., gdy został zastąpiony przez Główny Komitet Kultury
Fizycznej i Turystyki. Zob. A. Nowakowski, Tamże, s. 54-55, 59.
75 Formalnie miał mieć charakter mieszany, społeczno-państwowy, jednak udział w nim przedstawicieli
organizacji kultury fizycznej był marginalny., decyzje zapadały w wąskich partyjnych gremiach. Zob. A.
Nowakowski, A. Zagórska, Ustawa o kulturze fizycznej w Polsce z 1949 roku, w: Z najnowszych dziejów kultury
fizycznej w Polsce (1918-1989). Zagadnienia dydaktyczne dla studentów pedagogiki z wychowaniem fizycznym oraz historii,
pod red. B. Maksimowskiej, A. Nowakowskiego, S. Pobińskiego, Częstochowa 1999, s. 77.
76 GKKF realizował i kontrolował strategię partii w dziedzinie kultury fizycznej, czuwał, by organizacje sportowe
powstawały w zakładach produkcyjnych oraz zakładach pracy i były przez nie kontrolowane
i finansowane, możliwa była likwidacja klubów uznawanych za „mieszczańskie” i „burżuazyjne”. Zob. P.
Godlewski, Sowietyzacja sportu w Polsce, s. 449.
77 Najważniejszymi byli Andrzej Wohl z WAWF, oraz przewodniczący GKKF Włodzimierz Reczek.
78 P. Godlewski, Sport w Polsce, s. 137.
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wykorzystującego

rzekomo

niewyczerpane

możliwości

pełnego

rozwoju

człowieka

i pobudzającego do życia utajone w masach ludowych siły i talenty, w dziedzinie sportu nie było
jedynym przejawem działalności propagandystów79.
Elementem ówczesnego życia sportowego była także „przyjacielska rywalizacja” ze
Związkiem Radzieckim. Kierownik działu sportowego w redakcji „Głosu Ludu” Zygmunt
Dall stwierdził, że wśród cech, które mieli naśladować polscy sportowcy mający kontakt
z zawodnikami wszelakich dziedzin z ZSRR, najważniejszymi był wysoki poziom moralny,
zdyscyplinowanie, koleżeństwo, wola walki i głębokie umiłowanie Ojczyzny, a także wierność
obronnemu sojuszowi polsko-radzieckiemu80. W rzeczywistości jednak konkurencja zazwyczaj
nie była „przyjacielska”, traktowano ją jako wyraz podległości ZSRR, której starano się
przeciwstawić. Polskich działaczy wielu dyscyplin krytykowano za służalczość wobec
Sowietów i okazywanie kompleksu niższości. Polscy kibice nie pozostawali dłużni
nadużywającym

gościnności

zawodnikom

z

ZSRR,

wykorzystując

zawody

do

manifestowania niechęci. Maria Dąbrowska zanotowała przypadek, w którym polscy fani
dopingowali zawodników okrzykami w rodzaju „Bij go w przyjaźń”, czy „Bij go w Jałtę”81.
Rywalizacja z reprezentantami ZSRR była traktowana jako namiastka walki o polityczną
niezależność82. W kwestii kontaktów ze sportsmenami z zachodu nacisk był położony na
dziedziny, w których poziom polskich zawodników umożliwiał odnoszenie zwycięstw,
w założeniach KC rywalizacja z nimi w omawianym okresie miała na celu głównie
realizować propagandę polityczną83.
„Najlepsze miejsce oddała Stolica – Sportowi”. Budowa Stadionu Dziesięciolecia
w Warszawie.
Realizacja założeń przebudowy sportu nie byłaby możliwa bez odpowiedniej kadry84
oraz infrastruktury, którą należało odbudować ze zniszczeń wojennych85. W pierwszych
latach po wojnie odpowiedzialny był za to Departament Finansowy MON, zasady

Z. Dall, ZSRR-ojczyzna sportu masowego, „Trybuna Ludu” 288(1951), s. 4.
Z. Dall, Kultura fizyczna ZSRR – naszym wzorem, „Kultura Fizyczna” 11-12(1951), s. 675.
81 P. Godlewski, Fiasko dyrektyw przyjaźni polsko-radzieckiej w sporcie (lata 1945-1956), w: Z tradycji kultury fizycznej w
Polsce po II wojnie światowej, pod red. M. Zaborniaka i M. Obodyńskiego, Rzeszów 2008, s. 20-22.
82 L. Szymański, Próba syntezy dziejów kultury fizycznej w Polsce Ludowej w latach 1944-1980, w: Z najnowszej
historii kultury fizycznej w Polsce, T.2, pod red. L. Szymańskiego i Z. Schwarzera, Wrocław 1996, s. 30-31.
83 Zob. M. Ordyłowski, Wielkie imprezy sportowe jako kampanie propagandowe PZPR w latach 1949-1956, w: Z
najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, T.5, pod red. B. Woltmanna, Gorzów Wielkopolski 2002, 356.
84 Straty wśród wykwalifikowanej kadry były ogromne, zgodnie z ustaleniami Jerzego Gaja, spośród 1200
przedwojennych absolwentów ośrodków akademickich przeżyło zaledwie 500. Zob. Zarys historii sportu
w Polsce 1867-1996, pod red. J. Gaja i B. Woltmana, Gorzów Wielkopolski 1999, s. 174.
85 Szacowaniem strat materialnych zajmowała się powołana przez MON komisja. Straty oceniono na ponad 25
mln zł, spośród dużych boisk zniszczonych lub uszkodzonych zostało 51%. Zob. P. Godlewski, Sport w Polsce, s.
45 - 46.
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finansowania były zgodne z procedurą wojskową86. W założeniach Planu Trzyletniego 19471949 kultury fizycznej i turystyki nie traktowano jak osobnych gałęzi gospodarki
narodowej87. Po separacji od struktur MON za finansowanie odpowiadał GUKF, następnie
GKKF, realizując centralny przydział finansów88. Przyznawane kwoty były jednak
niewystarczające89. W wyniku tego w latach 1944-1949 odbudowa miała charakter
żywiołowy, przy ograniczonej pomocy centralnej obiekty były rekonstruowane za własne
środki

klubów,

zrzeszeń,

samorządów,

a

także

rad

wychowania

fizycznego

i

przysposobienia wojskowego . Zmiana nastąpiła w trakcie realizacji Planu Sześcioletniego,
90

którego częścią była wyodrębniona kultura fizyczna91. Środki przeznaczone na nią były
połączone
z wspierającymi ochronę zdrowia, stanowiącymi 5% wydatków92. Plan zakładał
wybudowanie ponad 2 000 nowych obiektów sportowych, nie został jednak zrealizowany93.
Odbudowa i rozbudowa tego rodzaju infrastruktury wpisywała się likwidację skutków
wojny, jednak jej propagandowe wykorzystanie było znikome, za wyjątkiem prasy
sportowej94. Zmiana miała nastąpić za sprawą realizacji idei wzniesienia reprezentacyjnego
obiektu sportowego w Warszawie95.
W styczniu 1953 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy stadionu na Mokotowie,
określanego jako olimpijski. Jego pojemność obliczono na 80 tys. widzów, podczas gdy
największy w stolicy, należący do CWKS, mieścił 42 tys. Postanowiono również, z powodu
braku w Warszawie obiektu przystosowanego do większych imprez sportowych,
W 1947 r. z planowanych 642 mln zł otrzymano 495 mln, rok później już 1,1 mld zł. Zob. Tamże, s. 108-109.
Środki uzupełniano wsparciem z organizacji społecznych i datkami społeczeństwa. Zob. L. Szymański, Kultura
fizyczna i turystyka, s. 75-77.
88 Środki były rozdysponowywane wśród ośrodków w terenie. Zob. P. Godlewski, Sport w Polsce, s. 141.
89 Cierpiała na tym zwłaszcza działalność bieżąca w kulturze fizycznej. Zob. L. Szymański, Kultura fizyczna
i turystyka, s. 75.
90 W 1946 r. uruchomiono ok. 50% boisk i pływalni istniejących w 1938 r., kilkadziesiąt obiektów użytkowanych
było w celach pozasportowych, jako kina, magazyny, studia filmowe, czy siedziby urzędów.
Z czasem odbudowa zyskała charakter planowy, początkowo przeważały prace zabezpieczające obiektów, które
planowano odbudować. W 1948 r. dysponowano już 324 stadionami i boiskami piłkarskimi. Zob. P. Godlewski,
Sport w Polsce, s. 109-111.
91 Wyróżniono części: finansową, dotyczącą zasięgu kultury fizycznej, imprez i akcji masowych, szkolenia kadr,
zatrudnienia, produkcji sprzętu oraz inwestycji sportowych. Włączenie sportu miało znaczenie propagandowe,
zakładano wzrost usportowienia ludności o ok. 30%, innowacją była organizacja Święta Kultury Fizycznej,
stanowiącego okazję do politycznej manifestacji, oraz współzawodnictwa. Zob. Tamże, s. 282-183.
92Podanie konkretnej kwoty nie jest możliwe. Zob. L. Szymański, Kultura fizyczna i turystyka, s. 77.
93 Przyczyną tego były błędne założenia planów przestrzennych i architektoniczno-urbanistycznych, a także zła
organizacja robót i przeciąganie terminów. P. Godlewski, Sport w Polsce, s. 287.
94 Wspominała ona o najważniejszych inwestycjach, co było okazją do propagowania idei budownictwa
sportowego Związku Radzieckiego. Zob. S. Jelnicki, Rozwój budownictwa sportowego ważnym elementem kultury
fizycznej, „Sportowiec” 15(1953), s. 4. Zob. Także: Tenże, Stadiony fundamentem i ozdobą radzieckiego sportu,
„Sportowiec” 45(1953), s. 4.
95 Idea ta powstała już w 1945 r., początkowo miał on powstać na Czerniakowie, następnie na Powiślu, na wałach
Cytadeli lub na Służewcu. Wybór wysypiska na Pradze zapadł w 1953 r. Zob. R. Wirszyłło, Stadion Dziesięciolecia
w Warszawie, „Architektura” 8(1955), s. 226.
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wybudować na Pradze powiększony dzielnicowy na 60 tys. widzów96. Zakładano, że
budowa praskiego97, rozpoczęta w połowie 1953 r., zakończy się pod koniec 1954 r.,
ostatecznie jednak do tego nie doszło, zrezygnowano także z areny olimpijskiej, pozostając
przy odłożonej w czasie idei stadionu praskiego. Konkurs na projekt obiektu dzielnicowego
został ogłoszony w lutym 1953 r., zakończył się zaś w lipcu 1954 r., zwyciężył98 opracowany
przez prof. Jerzego Hryniewieckiego99 i jego zespół100. Miał on mieścić 37 tys. widzów i być
czwartym
w Europie, po Leningradzie, Rzymie i Budapeszcie o konstrukcji ziemnej101. Decyzja
o budowie zapadła 2 sierpnia 1954 r., uchwałą prezydium rządu, wtedy też rozpoczęto
pierwsze wykopy102. Arenę nieformalnie nazwano wspaniałym dziecięciem 1954 roku103.

Miał być wyposażony w boisko główne z trybunami, tor kolarski, pływalnie oraz urządzenia treningowe. Po
wybudowaniu mokotowskiego praski miał zostać przebudowany na 35-40 tys. miejsc. Zob. Stadion olimpijski
stanie na Służewcu. Budowa stadionu na Pradze. „Trybuna Ludu” 16(1953), s. 4.
97 Z racji położenia pierwotnie nazywano go „stadionem między wiaduktami”. Zob. R. Wirszyłło, Architektura
terenów kultury fizycznej, „Architektura” 4(1954), s. 90.
98 Pierwotnie zakładano, że stadion będzie częścią kompleksu, w skład którego miały wejść boiska do
koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa, a także strzelnice. Zdaniem jury projekt miał wyróżniać się
najlepszym połączeniem monumentalizmu klasycznej architektury z socjalistyczną treścią. Zob. Najlepsze miejsce oddała
Warszawa – Sportowi, 27(1953), b.n.s. Co ciekawe wizja ta, nagrodzona za nowatorską formę, nie została przyjęty
do realizacji, konieczne było naniesienie poprawek i przeprowadzenie ekspertyz. Po nich trzy najlepsze zespoły
przedstawiły nowe projekty, zespół kierowany przez Hrynieiweckiego został wybrany po raz drugi. Zob. R.
Wirszyłło, Stadion Dziesięciolecia w Warszawie, s. 227-228.
99 Jerzy Hryniewiecki (1908-1989) – architekt, urbanista, wykładowca akademicki i grafik, członek Stowarzyszenia
Architektów Polskich. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z 1936 r., uczestnik
kampanii wrześniowej, więzień Oflagu IIc w Woldenbergu, od 1955 r. profesor Politechniki Warszawskiej, autor.
m.in. budynku Najwyższej Izby Kontroli i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (1946), gmachu Ministerstwa
Obrony Narodowej w Warszawie (1946-1950), Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie (1954-1955), warszawskiego
Supersamu (1960), Wojewódzkiej Hali Widowiskowo-Sportowej w Katowicach [powszechnie znana jako
katowicki
spodek
–
M.B.]
(1972),
laureat
honorowej
nagrody
SARP
(1977).
Zob.
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/jerzy_hryniewiecki,1754 *data dostępu 22 sierpnia 2014 r.+.
100 W pierwszym zespole Hryniewieckiego wspierali inż. Jerzy Sołtan i inż. Zbigniew Ihnatowicz, w drugim byli
to inż. Czesław Rajewski i prof. Marek Leykam. Zob. Stadion z prawdziwego zdarzenia, „Trybuna Ludu” 201(1955),
s. 8.
101 Budowany od 1954 r. stadion był wersją rozwojową projektu areny praskiej, powiększoną na skutek decyzji
o organizacji w Warszawie Festiwalu Młodzieży. Zob. To i owo o praskim stadionie, „Trybuna Ludu”, 112(1955), s.
5.
102 Uchwała zakładała oddanie w lipcu 1955 r. tylko boiska w formie surowej, niewykończonej, z ograniczoną
ilością miejsc. Zob. F. Topolski, Centralny Stadion Sportowy – na powitanie Światowego Festiwalu Młodzieży, „Trybuna
Ludu” 157(1955), s. 3. Budowniczowie jednak zobowiązali się w pełni ukończyć prace z dniem 1 lipca 1955, tuż
przed generalną próbą uroczystości. Drogi dojazdowe i parkingi miały powstać po zakończeniu imprezy. Zob.
Już w lipcu pierwsze zawody. Stadion, na który czeka Warszawa, „Trybuna Ludu”, 313(1954), s. 1. Ostateczne prace
kamieniarskie, elewacyjne i wykończeniowe miały zakończyć się, gdy budowla ostatecznie „osiądzie”. Zob. W
niespełna rok – wielki stadion, „Trybuna Ludu” 254(1954), s. 5. Nadprogramowe działania wykończeniowe miały
być
zasługą
i
inicjatywą
samych
projektantów
i
budowniczych.
Zob.
Stadion
z prawdziwego zdarzenia, s. 8.
103 Kiedy rok 1954 zbliża się do końca, „Stolica” 51-52(1954), s. 2-3.
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Stadion miał być największym obiektem sportowym stolicy, położonym nad Wisłą,
między

Mostem Poniatowskiego i

Rondem Waszyngtona

a Aleją

Zieleniecką104.

W ostatecznym projekcie miał on posiadać boisko, bieżnię i urządzenia do konkurencji
lekkoatletycznych, przystosowane do zmiennego położenia słońca i kierunku wiatru105. Jego
częścią miał być pawilon, mieszczący magazyny, szatnie, pokoje wypoczynkowe i gabinety
lekarskie, połączony z boiskiem tunelem106. Pojemność określono na 70 tys. miejsc107,
wysokość na 19 m ponad poziom boiska, zaś zewnętrzny obwód korony miał liczyć blisko
kilometr108. W przeciwieństwie do budowanych na Zachodzie stadionów przypominających
twierdzę, oddzielonych od widzów zaporą nie do przebicia, nie przewidziano ogrodzeń109.
W lipcu 1954 r. na terenie wysypiska śmieci110 rozpoczęły się wstępne prace, polegały
one na zwożeniu ziemi i gruzu, z których powstać miała skarpa trybun budowli111. Czołową
rolę odgrywali robotnicy z Warszawskiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego nr 4,
praca zaś odbywała się na dwie zmiany do późnego wieczora112. Zainteresowanie udziałem

J. Krajewski, Projekty budownictwa sportowego w Polsce, „Kultura Fizyczna” 8(1954), s. 657.
Najbardziej skomplikowanych obliczeń dokonywano przy pomocy najnowszych samo rachujących maszyn
elektrycznych z Politechniki Warszawskiej. Zob. F. Topolski, Centralny Stadion Sportowy, s. 3.
106 Zbudowano trzy tunele – jeden prowadzący do loży honorowej, drugi łączący boisko z szatniami
zawodników, trzeci zaś był przeznaczony do defilad sportowych. Ich budowa wymagała przeprowadzenia
drenażu terenu. Zob. Na praskim stadionie, „Trybuna Ludu”, 278(1954), s. 4.
107 Powstało dokładnie 71 008 miejsc. Zob. Stadion z prawdziwego zdarzenia, s. 8.
108 Miejsca rozmieszczono w 75 rzędach i 43 segmentach. Korona główna była otoczona koroną dolną,
umożliwiająca ruch pieszy i samochodowy. Stadion miał otaczać 20 ha park. Zadbano o to, by wyjścia były
dogodnie położone, prowadząc do ważniejszych punktów miasta. Zob. W niespełna rok – wielki stadion, s. 5.
Środek stadionu miał mieć kształt owalny, zaś jego misa zbliżony do koła, co miało poprawiać widoczność. Zob.
To i owo o praskim stadionie, s. 5. Zob. Także: Przy praskim stadionie powstaną bulwary, „Trybuna Ludu”, 344(1954), s.
4. Wiosną 1955 r. miała rozpocząć się budowa dróg prowadzących do tuneli, których wykonawcą było Miejskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Zob. Na wiosnę budowa dróg na praskim stadionie, „Trybuna Ludu”, 22(1955),
s. 5.
109 Stadiony zachodnie, zdaniem autora, miały zabezpieczać przed zbyt gwałtowną reakcją tłumów m.in. przy pomocy
fos wypełnionych wodą i zwojami drutu kolczastego. Zob. To i owo o praskim stadionie, s. 5.
110 Udowadniano, że to Partia i Państwo przeznaczyły ten teren do tego celu. Zob. Najlepsze miejsce oddała Warszawa
– Sportowi, 27(1953), b.n.s.
111 Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych nastąpiło krótko po zatwierdzeniu projektu. Zob. Wstępne roboty przy
budowie wielkiego stadionu na Pradze, „Trybuna Ludu” 207(1954), s. 4. Działania, w które zaangażowana była
ludność stolicy, były częścią corocznego Miesiąca Budowy Stolicy, odbywającego się we wrześniu. Zob. Wrzesień
– Miesiąc Budowy Stolicy, „Trybuna Ludu”,220(1954), s. 4. W budowie udział brali również sami sportowcy. Zob.
Gdzie pracujemy w miesiącu Warszawy, „Trybuna Ludu” 242(1954), s. 4. W budowie uczestniczyli także żołnierze i
oficerowie garnizonu warszawskiego. Zob. Żołnierze – Warszawie, „Trybuna Ludu” 262(1954), s. 1. Trud żołnierzy
był szczególnie akcentowany. Zob. R. Jarocki, Wan, Festiwal i żołnierze, „Żołnierz Polski” 13(1955), s. 11. Ich
zasługą było m.in. usunięcie 115 tys. m3 ziemi z boiska. Zob. Na budowie stadionu, Tamże, s. 4.
112 Pomocy udzielało Zjednoczenie Robót Zmechanizowanych. Pierwotnie zakładano zakończenie robót
ziemnych do połowy grudnia 1954 r., jednak dzięki podjętym przez robotników zobowiązaniom, prace zakończono
przed nastaniem mrozów. Zob. Wysokość 17 m. osiągnęły wały praskiego stadionu, „Trybuna Ludu” 308(1954), s. 4.
W ostatnich trzech miesiącach budowy pracowano na trzy zmiany. Zob. T. Hermańczyk, Stadion Festiwalowy,
„Stolica” 17(1955), b.n.s.
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w czynnościach ze strony ludności miało być duże, było rzekomo podsycane wizją113
mającego odbywać się na nim w lipcu 1955 r. V Światowego Festiwalu Młodzieży
i Studentów o Pokój i Przyjaźń114. Surowiec pochodził z prac remontowo-rozbiórkowych
z terenu całej stolicy115, fakt gremialnego udziału ludności stolicy116 oraz użycia do budowy
gruzów dawnej Warszawy był później wyraźnie propagandowo podkreślany117, podobnie jak
fakt, że stanął on na wysypisku118. Stadion miał porządkować i narzucać nową treść społeczną
obszarom dotąd zupełnie martwym i nigdy niewykorzystanym119. Celem było zarówno
uzupełnienie piękna nowej Warszawy, jak i umożliwienie radosnego manifestowania tężyzny
fizycznej, braterstwa i woli pokoju przez uczestników Festiwalu120 oraz propagowanie sportu
wśród Warszawiaków121. Pod koniec listopada 1954 r. zakończone zostały prace ziemne przy
nasypach trybun122. Pomimo optymistycznych zapewnień mroźna zima doprowadziła do
opóźnień, co miało zostać zniwelowane przez osoby chcące pomóc przy wykończeniu123.
Na

początku

1955

r.

rozpoczęto

najnowocześniejszych wówczas technik125.

budowę
Nie

trybun124,

zastosowano

szereg

uniknięto jednak wypadków126. W

Zaangażować mieli się także robotnicy, przychodzący na teren budowy po skończeniu swojej pracy. Zob. Dla
siebie i swego miasta. Mieszkańcy porządkują Stolicę, „Trybuna Ludu” 247(1954), s. 5.
114 Odbywający się w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 1954 r. w Warszawie zlot młodzieży, połączony z trwającymi do
14 sierpnia II Międzynarodowymi Igrzyskami Sportowymi Młodzieży. Wpisywał się on w nurt wydarzeń
zwiastujących początki odwilży w państwach bloku wschodniego. Brały w nim udział 26 643 osoby ze 114
państw. Zob. A. Krzywicki, Poststalinowski karnawał radości. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1955, Warszawa 2009, s. 43-50, 303-305.
115 Rozprowadzanie gruzu w obrębie budowy było realizowane odpowiednimi do tego spychaczami radzieckimi
„Staliniec”, oraz koparkami produkcji wschodniej, pojazdy konstrukcji rodzimej spełniały rolę drugorzędną. Zob.
Na budowie Stadionu Centralnego, „Stolica” 36(1954), s. 12.
116 Wg wątpliwej wiarygodności danych redakcji „Trybuny Ludu” codziennie, w trakcie MBS, na budowie
stadionu pracować miało ponad tysiąc osób, dzięki czemu plany miały być realizowane z nadwyżką. Zob.
Betonowanie tunelu na praskim stadionie, „Trybuna Ludu”, 291(1954), s. 4.
117 Ok. 600 tys. m3 gruzu , które w drugiej połowie 1954 r. dostarczono było tylko częścią potrzebnej ilości,
uzupełnianej także o piasek pozyskany przez pogłębianie dna Wisły. Zob. Przeszło 4 tys. m3 gruzu dziennie na
nasyp stadionu, „Trybuna Ludu” 223(1954), s. 4. By poprawić „osiadanie” konstrukcji układano naprzemiennie
warstwy ziemi i gruzu oraz piasku. Zob. H. Hajduk, M. Kupiszewski, Budowa Centralnego Stadionu Sportowego w
Warszawie zakończona, „Życie Gospodarcze” 14(1955), s. 587.
118 Udowadniano przedwojenną genezę obrzydliwego wysypiska, oraz jego losy w okresie okupacji, podkreślano
negatywne konsekwencje jego położenia nad królową polskich rzek – Wisłą. Obszar ten miał palić jak otwarta rana.
Zob. F. Topolski, Centralny Stadion Sportowy, s. 3.
119 Stadion, przez brak miejsc stojących, nie będzie mieć miejsc lepszych ani gorszych. Zob. Stadion przy alei
Zielenieckiej, „Stolica” 43(1954), b.n.s.
120 W niespełna rok – wielki stadion, s. 5.
121 Umasowić sport w Warszawie, „Stolica” 30(1954), s. 12.
122 Relacjonując przebieg prac starano się podkreślić kunszt operatorów maszyn używanych przy pracach
ziemnych. Zob. A. Koźmiński, Na budowie Stadionu Centralnego, „Stolica” 46(1954), s. 8-9.
123 Komitety blokowe i zakłady pracy z Warszawy miały delegować przedstawicieli do pomocy, m.in. przy
wysiewaniu trawy na obszarze boiska. Ochotnicy rozpoczęli prace 1 kwietnia 1955 r. Zob. Rośnie stadion
festiwalowy, „Trybuna Ludu” 85(1955), s. 5. Opóźnienie szacowane było na blisko dwa tygodnie. Zob. T.
Hermańczyk, dz. cyt.
124Do prac kamieniarskich miały włączyć się załogi Zjednoczenia Robót Kamieniarskich Miały one wykonać
stopnie z granitu i piaskowca, okładziny wejść na stadion i trybuny honorowej z piaskowca i marmuru, a także
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pierwszych dniach lutego 1955 r. ostatecznie zakończone zostały roboty ziemne, zaczęto
stawiać pawilon, a także mury okalające arenę127. W oczekiwaniu na ocieplenie
przygotowywano się do zagospodarowania terenów zielonych128. Na początku marca 1955 r.
przystąpiono do montażu ławek na trybunach, których łączna długość miała wynosić 35
kilometrów129.
Zgodnie z przytaczanymi przez „Trybunę Ludu” danymi, od początku kwietnia 1955
r. swój udział w tym „czynie społecznym” miało zgłosić 48 różnych instytucji,
zadeklarowawszy 100 tys. roboczogodzin130. W prace wykończeniowe zostali zaangażowani
studenci warszawskich uczelni, których 600 osobowa grupa, wśród gwaru i wesołych
pokrzykiwań miała pomagać przy przygotowywaniu ziemi pod murawę oraz montować
ławki, w czym uczestniczyli także uczniowie techników i szkół budowlanych131. Wraz z

wielokolorową posadzkę z łamanego marmuru w tunelu głównego wejścia. Zob. Na budowie praskiego stadionu,
„Trybuna Ludu” 349(1954), s. 4.
125 Jedną z nich miało być hydrowibracyjne zagęszczanie gruntów nasypu. Podano, iż dzięki tej metodzie
zaoszczędzono 600 ton cementu. Przeprowadzono także próby wygodności siedzeń oraz ich wytrzymałości na
łamanie i niszczenie. Zob. Zagęszczanie gruntów na stadionie praskim, „Trybuna Ludu” 361(1954), s. 4.
126 25 stycznia 1955 r. w jednym z tuneli wybuchł pożar spowodowany przez nadmierne podgrzanie smoły,
w wyniku którego zniszczeniu uległo pokrycie ścian, nie odnotowano ofiar ani rannych, ogień ugaszono,
pomimo niemożności użycia wody, z obawy przed popękaniem rozgrzanego betonu. Ujawnione zostały błędy
w projekcie instalacji przeciwpożarowej. Zob. Pożar na budowie stadionu, „Trybuna Ludu” 26(1955), s. 4.
127 Maszyny przeniosły łącznie milion metrów sześciennych ziemi, podanie tej wartości miało obrazować skalę
wykonanej pracy. Podkreślono także dbanie o higienę pracy, poprzez budowę umywalni dla robotników. Zob.
Budowa pawilonu na praskim stadionie. Roboty ziemne już zakończone, „Trybuna Ludu” 33(1955), s. 4.
128 Sprowadzona została ziemia o dużej żyzności, w drugiej połowie marca rozpoczęło się sadzenie 10 tys. krzewów
i 6 tys. młodych drzew, sprowadzonych m.in. z Łodzi. Trwały dyskusje, czy stoki stadionu powinny być obsiane
trawą, czy obłożone darniną. Przed wejściem miał natomiast powstać klomb. Zob. Zieleń dla praskiego stadionu,
„Trybuna Ludu” 47(1955), s. 4. Tworzenie terenów zielonych wokół stadionu miało nie tylko sprowadzać
odprężenie po minionym czy oczekiwanym wysiłku fizycznym sportowców, lecz także propagować wśród obywateli Polski
Ludowej umiłowanie drzew. Zob. J. Karney, Zieleń stadionów i boisk sportowych, „Stolica” 43(1953), s. 9.
129 Równocześnie powstawały konstrukcje przyszłych pomieszczeń infrastruktury, a także sieć kanalizacyjna.
Zob. Pierwsze ławki na praskim stadionie. Zob. „Trybuna Ludu” 69(1955), s. 4.
130 Najbardziej aktywni mieli być studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy „zobowiązali się” do pracy przez
28 tys. godzin. Spośród wszystkich grup dziennie pracować miało ok. 1 tys. osób. Zob. Już 100 tys. godzin
zadeklarowali mieszkańcy Warszawy do pracy na praskim stadionie, „Trybuna Ludu” 95(1955), s. 4. Warszawiacy mieli
udowodnić tym działaniem, że od razu pokochali tę wielką budowę, przeczuwając, że przysporzy ona wiele radości i
upiększy
miasto.
Chętnych
miało
być
tak
wielu,
że
zabrakło
dla
nich
miejsc,
w prace zaangażowali się także m.in. górale-kamieniarze z Podhala, robotnicy z kamieniołomów Dolnego Śląska i
Kielecczyzny oraz szoferzy ze Stalinogrodu. Ofiarną postawę mieli wykazać także projektanci, którzy przebywali
dniem i nocą w baraku na samej budowie, by być bliżej swojego stadionu, potrzebna dokumentacja techniczna miała
powstawać na bieżąco. Zob. F. Topolski, Centralny Stadion Sportowy, s. 3. Dokumentację ukończono w kwietniu
1955
r.
Zob.
H.
Hajduk,
M.
Kupiszewski,
Budowa
Centralnego
Stadionu
Sportowego
w Warszawie zakończona, „Życie Gospodarcze” 14(1955), s. 588.
131 Nazwiska najbardziej aktywnych uczestników zostały wydrukowane w prasie. Zob. 600 warszawskich
studentów pracowało wczoraj na praskim stadionie, „Trybuna Ludu” 93(1955), s. 4.
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poprawą warunków atmosferycznych i zbliżaniem się terminu oddania do użytku udział
ludności miał rosnąć, pozytywne rezultaty miało przynosić dobre kierownictwo pracą132.
Stadion miał przyciągać rzesze turystów, chcących na własne oczy ujrzeć rosnącego w oczach
olbrzyma133. Natchniony widokiem areny Włodzimierz Domeradzki napisał krótki wiersz,
który został wydrukowany w numerze „Stolicy”134.
Prasa, starając się oprócz relacjonowania działań przekazywać „ciekawostki” z nimi
związanych, prezentowała m.in. fakt, iż przestrzeń objęta pracami była równa co do wielkości
Śródmieściu Krakowa, zaś cały rynek krakowski zmieściłby się z powodzeniem w misie stadionu135. W
miarę zbliżania się do terminu zwiększyła się liczba publikowanych na łamach prasy
fotografii ilustrujących przebieg działań136. Wraz z postępem prac wykończeniowych
redaktorzy skupiali uwagę m.in. na liczbach obrazujących zasadzone drzewa i krzewy, oraz
posadzone kwiaty, z uwzględnieniem odmian i gatunków137. Szybkość z jaką powstała
budowla prezentowano m.in. odwołując się do faktu, iż rok wcześniej na jej miejscu
znajdowało się wysypisko śmieci138. Pod koniec czerwca 1955 r. przedstawiono dane,
zgodnie z którymi w ciągu trzech miesięcy pomocy udzieliło 60 tys. mieszkańców
Warszawy, odbywając 130 tys. godzin pracy139. Po 11 miesiącach, 9 lipca 1955 r. ogłoszono
zakończenie

zasadniczych

prac

budowlanych,

przystąpiono

do

ostatnich

działań

17 kwietnia 1955 r. zanotowano udział blisko 1800 osób, spośród których najliczniejszą grupą byli tym razem
studenci Politechniki Warszawskiej. Do ich zadań należało porządkowanie terenu, profilowanie widowni,
betonowanie i przenoszenie materiałów. Zob. Młodzież pomaga przy budowie praskiego stadionu i Centralnego Parku
Kultury, „Trybuna Ludu” 95(1955), s. 4.
133 Jeszcze większy podziw miał budzić, gdy został ukończony. Zob. Przedsmak igrzysk na Stadionie Dziesięciolecia,
„Sportowiec” 29(1955), b.n.s. Ukoronowaniem jego budowy miało być zdanie, które redakcje często wkładały w
usta budowniczym: Udał się nam Stadion Dziesięciolecia!. Zob. Duma sportowej Warszawy, „Sportowiec” 30(1955),
b.n.s.
134 W. Domeradzki, Wiersz o stadionie, „Stolica” 21(1955), s.7.
135 Chwalono rzekomo najnowocześniejsze instalowane urządzenia dla prasy, filmu, radia i telewizji, oraz specjalne
reflektory umożliwiające filmowanie boiska o każdej porze. Zob. To i owo o praskim stadionie, s. 5. Powierzchnia wyniosła
46 ha. Zob. F. Topolski, Centralny Stadion Sportowy, s. 3. Wielkością zaskoczeni byli także mieszkańcy
przytaczanego Krakowa. Przygotowania do Festiwalu, „Miasto” 7(1955), s. 40.
136 Towarzyszyło im odliczanie dni, widoczne były figury retoryczne, w rodzaju Czterdzieści pracowitych dni
i 40 nocy rozświetlonych błyskami reflektorów pozostało jeszcze do otwarcia praskiego stadionu. Zob. Na festiwalowym
stadionie wre praca, „Trybuna Ludu” 138(1955), s. 1.
137 Brak podłączenia do sieci wodociągowej powodował konieczność dostarczania wody beczkowozami na teren
budowy. Zob. Zieleń jest – wody nie ma na stadionie praskim, „Trybuna Ludu” 151(1955), s. 4.
138 Dumą napawał fakt, iż budowla miała powstać w tempie jakiego bodaj nie zna historia podobnych budowli,
z lubością wyliczano także ilość zużytych materiałów, począwszy od 2 mln m 3 ziemi i gruzu. Skrzętnie
odnotowywano także nazwiska zasłużonych budowniczych obiektu. Zob. F. Topolski, Centralny Stadion Sportowy,
s. 3.
139 Codzienny udział ludności określono na ponad 500 osób. Zob. 130 tys. godzin przepracowali warszawiacy na
praskim stadionie, „Trybuna Ludu” 170(1955), s. 4. Łączną liczbę szacowano na 130 tys. Zob. Stadion
z prawdziwego zdarzenia, „Trybuna Ludu” 201(1955), s. 8.
132

37

porządkowych140. Oddanie konstrukcji do użytku, 22 lipca, nastąpiło dzień po przekazaniu
Pałacu Kultury i Nauki141. Konstrukcji nadano oficjalną nazwę Stadionu Dziesięciolecia142.
Otwarcie miało być ukoronowaniem całej budowy143. Zgodnie z planem uroczystości
rozpoczęły się o godzinie 17 odegraniem hejnału, przemówienie inauguracyjne wygłosił
przewodniczący GKKF Włodzimierz Reczek144. Na trybunie honorowej zasiedli m.in.
Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz145. Przewodniczący Prezydium Stołecznej Rady
Narodowej Jerzy Albrecht podziękował budowniczym obiektu, ogłosił ostateczne otwarcie,
rozpoczęła się część artystyczna146. Oprócz przebiegu uroczystości redaktorzy „Trybuny
Ludu” zwracali uwagę na wygląd areny. Komplementowano nie tylko piękno sylwety,
prawidłowy
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i prysznice . Stadion miał być nie tylko dumą Warszawiaków i miłośników sportu w całym kraju,
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służył rzekomo radości, szczęściu i pokojowi148. Zaszczyty nie ominęły także projektanta
budowli, prof. Hryniewieckiego149. W przeciwieństwie do entuzjastycznie nastawionych, ale
Zasadnicze prace przy budowie stadionu festiwalowego zakończone, „Trybuna Ludu” 189(1955), s. 1.
Między budynkami miała 22 lipca przejść defilada wojskowa, połączona z paradą sportowców
i pochodem młodzieży. Zob. Kraj przygotowuje się do Święta Odrodzenia, „Trybuna Ludu” 194(1955), s. 1.
142 Miało to związek z terminem rozpoczęcia prac budowlanych. Po ukończeniu został on od razu okrzyknięty
najpiękniejszym stadionem sportowym w kraju. Zob. Stadion Dziesięciolecia, „Stolica” 31(1955), b.n.s.
143 Zainteresowanie budową wśród całego społeczeństwa miało być odwrotnie proporcjonalne do czasu jego budowy.
Zob. Stadion z prawdziwego zdarzenia, s. 8.
144 „Stadion Dziesięciolecia”, „Trybuna Ludu” 196(1955), s. 1.
145 Oprócz nich Hilary Minc, Edward Ochab, Roman Zambrowski i Aleksander Zawadzki, członkowie rządu,
Rady Państwa, generalicji WP, przedstawiciele władz naczelnych organizacji politycznych i społecznych, delegaci
świata nauki i kultury. Obecni byli członkowie delegacji przybyłych na uroczystości 22 lipca, w tym sekretarz KC
KPZR Michaił Susłow. Zob. Otwarcie Stadionu Dziesięciolecia, „Trybuna Ludu”, 202(1955), s. 1.
146 Po odegraniu hymnu narodowego i wciągnięciu na maszt flagi odbyła się dekoracja budowniczych i defilada.
Jako pierwsi szli sportowcy obojga płci i wszelkich dyscyplin, niosący czerwone szturmówki. Po defilujących na
boisku pojawiły się orkiestry oraz chór, odpowiadające za oprawę dźwiękową pokazu poloneza w wykonaniu
200 odzianych w stroje ludowe tancerzy, w takt utworu „Gdy człek polski w taniec stanie”, miało to wywołać
powszechny podziw. Następnie przyszła kolej na 400 osobową grupę gimnastyków, uczestników II
Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Młodzieży. Po zapierającym dech w piersiach pokazie rozegrany został
mecz piłkarski Stalinogród - Warszawa, zakończony wynikiem 2:1, poziom gry stał jednak na niskim poziomie.
Zob. Ponad 70 tysięcy Warszawiaków wypełniło po brzegi po raz pierwszy Stadion Dziesięciolecia, „Trybuna Ludu”,
202(1955), s.8.
147 Dobre wrażenie miała robić umieszczona przed stadionem rzeźba „Sztafeta” Adama Romana. Fakt „osiadania”
konstrukcji
wymuszał
zastosowanie
łatwych
do
demontażu
półfabrykatów.
Zob.
Stadion
z prawdziwego zdarzenia, s. 8. Dokładnie opisywano wyposażenie pomieszczeń, oraz ich rzekomą funkcjonalność,
zwłaszcza pawilonu prasowego. Zob. Duma sportowej Warszawy. Wspaniałe detale architektoniczne, w tym rzeźby
były tak zaprojektowane, by nie rozpraszać amatorów sportu. Na ornamentach pojawiły się m.in. wzory matematyczne
kształtujące formę stadionu. Zob. K. Krzyżakowa, Detal architektoniczny na Stadionie Dziesięciolecia, „Stolica” 47(1955),
b.n.s.
148 Ponad 70 tysięcy Warszawiaków wypełniło po brzegi po raz pierwszy Stadion Dziesięciolecia, s.8.
149 Jednym z nich był wywiad udzielony dla „Stolicy”, w którym podkreślił, że stadion stanowił odpowiedź na
potrzebę organizacji w Warszawie imprez masowych, zaś inspiracją dla wielu rozwiązań była architektura
starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu i Chin. Zob. M. Sadzewicz, Moje trzy wielkie satysfakcje. Rozmawiamy
z profesorem Jerzym Hryniewieckim, „Stolica” 39(1955), b.n.s.
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nieposiadających wiedzy laików, specjaliści poddawali krytyce sposób realizacji projektu150.
Zgodnie z danymi z 1956 r. koszty związane z budową wyniosły łącznie 4 255 516 zł.151.
Pierwszym wydarzeniem rozgrywającym się na Stadionie Dziesięciolecia był V
Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, połączony z II Międzynarodowymi Igrzyskami
Sportowymi Młodzieży. W trakcie uroczystości, w obecności m.in. Bolesława Bieruta
i Jakuba Bermana oraz członków przedstawicielstw dyplomatycznych, także z Zachodu,
przemówienie, w którym sławił pokój i przyjaźń wygłosił premier Józef Cyrankiewicz152. Był
to początek funkcjonowania Stadionu Dziesięciolecia, w którego dziejach znalazły się nie
tylko, tak jak zakładali jego twórcy, wydarzenia sławiące pokój, przyjaźń i braterstwo między
narodami i rozwijać kulturę fizyczną153, lecz także dramatyczne, jak np. samospalenie Ryszarda
Siwca we wrześniu 1968 r., czy jednoczące naród, jak w wypadku Mszy Świętej odprawionej
na nim przez papieża Jana Pawła II w trakcie pielgrzymki czerwcu 1983 r.
Budowa Stadionu Dziesięciolecia wpisywała się w kontekst ówczesnych kampanii
propagandowych, nie była ona zagadnieniem eksponowanym w pismach partyjnych,
zyskując znaczenie w prasie specjalistycznej. Na przykładzie budowy starano się udowodnić
rolę sportu w nowej rzeczywistości oraz jego walory w obronności kraju, powołując się na
wzorce z ZSRR, lecz także podkreślić zaangażowanie ludności, która miała brać czynny
udział w pracach, realizując mobilizacyjne założenia ustroju. Rzekomo powszechny zachwyt
nad nowym obiektem nie był uzasadniony, rozmachowi towarzyszyły błędy i pośpiech,
które negatywnie wpłynęły na jakość wykonania, o czym próżno szukać informacji w
ówczesnej prasie codziennej. Pomimo niedociągnięć obiekt przetrwał system, który go
stworzył, przez lata służąc nie tylko wydarzeniom sportowym, lecz także imprezom
masowym, czy świętom państwowym. Projektanci nie przewidywali, że będzie on też
świadkiem wydarzeń, które doprowadziły do upadku systemu, którego był symbolem. W
latach 90. XX w., będąc cieniem dawnej, propagandowej świetności, stał się miejscem
wolnego handlu, tzw. „Jarmarkiem Europa”, co świadczyło o ruinie Dumy Warszawy. Kres
budowli nastąpił w wyniku przygotowań do Euro 2012. Kończąc rozważania należy zadać
pytanie, czy powstawanie Stadionu Narodowego nie było podobne do wydarzeń sprzed 50
lat. Oczywiście kontekst i rzeczywistość polityczno-ustrojowa oraz społeczna były zupełnie
inne, lecz sam charakter przedsięwzięcia, medialnie nagłośnionego i skrupulatnie

Krytykowano pośpiech, który w połączeniu z ziemną konstrukcją budowli generować miał koniczność
wprowadzania poprawek; zwiększenie stadionu z 37 tys. do 71 tys., co ostatecznie spaczyło ideę obiektu
dzielnicowego, czyniąc z niego arenę o charakterze widowiskowym; negowano zbyt słabe zabezpieczenia boiska
przed ewentualnym wtargnięciem, a także możliwości ewakuacyjne budowli. Ostateczna ocena była jednak
pozytywna. Zob. R. Wirszyłło, Stadion Dziesięciolecia w Warszawie, s. 230.
151 P. Godlewski, Sport w Polsce, s. 299.
152 Stadion miał zdaniem redakcji cieszyć się ogromnym uznaniem wśród międzynarodowych gości, jego walory
zaś miały pozostać w ich pamięci na długie lata. Zob. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów rozpoczął się w
Warszawie, „Trybuna Ludu”, 211(1955), s. 1.
153 Kiedy zgasł znicz, „Trybuna Ludu”, 226(1955), s. 4.
150
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realizowanego z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych technik, zwieńczonego
imponującym „wielkim otwarciem” były bardzo zbliżone. Podobnie jak w wypadku swojego
poprzednika arena budziła podziw ludności, który również z pietyzmem prezentowano w
mass mediach. Można także stwierdzić, że aspekt legitymizacji władzy poprzez połączenie
sukcesów sportowych, a zwłaszcza budowlanych był istotnym w realizacji tego planu.
Podobieństwa są znaczące, choć należy również pamiętać o oczywistych różnicach, także
politycznych.
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Poznań

Kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Dobrzyńskiej

Turystyka wiejska staje się coraz prężniej działającą gałęzią podróżniczą. Przeciętny
turysta z chęcią rezygnuje ze zwiedzania znanych budowli monumentalnych, zamków czy
popularnych ruin. Coraz więcej z nas szuka nowości i dotyczy to nie tylko turystyki.
Szukamy nowych smaków w kuchni, próbujemy egzotycznych potraw lub odwrotnie –
sięgamy do korzeni, poszukując dań, którymi raczyli się nasi przodkowie. Na przestrzeni
dwudziestu-kilku lat, od momentu kiedy po latach zakazów i obostrzeń dotyczących
wyjazdów zagranicznych, minął zachwyt przysłowiowym „zachodem”, Polacy zdają się
coraz bardziej zwracać uwagę na własną kulturę i jej bogactwo.
Dodatkowo turystyka wiejska rozwinęła się jakby poza potrzebami mieszkańców
miast. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku obfitowały w powstawanie agroturystyk,
bazujących zazwyczaj na bliskości jezior, rzek lub innych elementów natury, których nie
można doświadczyć w miastach. Poza tym, była to w większej części działalność sezonowa.
Dzięki zarobkom z takiej aktywności, rolnicy mogli podnieść standard swojego życia, który
oparty był do tej pory na płodach rolnych oraz cenach ich skupu. Ogromnym problemem
było wysokie bezrobocie i duży odsetek migracji młodych ludzi. Bardzo często takie miejsca
oferowały nie tylko noclegi i wyżywienie, ale również inne atrakcje, takie jak: pokazy
tradycyjnych rzemiosł, uprawy ekologiczne oraz spotkania z kulturą wiejską, w tym również
jej religijnością. Takie oddolne inicjatywy pozwoliły nie tylko podnieść poziom życia
mieszkańców wsi, ale także przyczyniły się do zmian gospodarczych w całych gminach,
czego jednym z efektów stała się ochrona zabytków i walorów przyrodniczo-gospodarczych,
wokół których gospodarstwa agroturystyczne powstawały.
Wszystko to tworzyło możliwości do rozwoju nowej gałęzi turystycznej – turystyki
wiejskiej, w której konsumenci otrzymują możliwość obcowania z przyrodą, z dala od
miejskiej codzienności, w której brak tak upragnionego czasu na chwilę ciszy i spokoju.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wsi jest jej głęboka, prostolinijna
religijność, która przejawia się w prostych formach oddawania czci, takich jak przydrożne
kapliczki i krzyże. Ogromna różnorodność form tych dwóch przedstawień pokazuje jak
wielkie znaczenie miały i wciąż mają one dla społeczności wiejskich. Budowane z cegły,
kamieni, drewna i żelaza są elementem sztuki ludowej, na stałe wpisanymi w krajobraz
polskich wsi. Z jednej strony zachwycają precyzją rzeźb miejscowych artystów, z drugiej,
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bawią kolorami strojów, którymi je przyozdobiono i barwnymi, plastikowymi wstążkami
przywiązanymi do niskich płotków.
Kapliczki przydrożne i krzyże stoją w miejscach, którym miejscowa ludność nadała
znaczenie. Często są to rozdroża, miejsca ważnych dla regionu wydarzeń historycznych,
objawień, mające na celu wyproszenie łask lub ustrzeżenie przed niebezpieczeństwami154.
Bardzo często kapliczki stawiano także podczas trwania ogromnych nieszczęść takich jak
epidemie czy najazdy wrogich państw. Wszystkie powstawały z potrzeb duchowych ludzi,
którzy ufali, że fundując je zapewniają sobie zbawienie.
Pomysł odwiedzania miejsc, w których stoją kapliczki przydrożne i krzyże, wpisuje
się w ramy turystyki religijnej, która nie jest tożsama z pielgrzymką, tak jak turystyka
wiejska nie jest agroturystyką. Turystyka religijna łączy w sobie elementy religijne,
poznawcze, kulturowe i wypoczynkowe, w przeciwieństwie do pielgrzymki, której cel jest
aktem religijnymsamym w sobie155.

Dla takiego człowieka Bóg znajduje wyraz także

w profanum, ważne więc, aby odróżniać cele religijne i duchowe w przypadku
konsumentów. Bez względu na wyznanie, osoba która udaje się w miejsce kultu,
podporządkowuje się przepisom i zasadom zachowania, które zostały ustanowione przez
dany zespół wierzeń. Dlatego też nie powinno dziwić zdejmowanie nakrycia głowy przez
mężczyzn, gdy mijają kapliczkę przydrożną, ani przyklękanie pod krzyżem na rozstaju dróg.
Wyjątkowość miejsc świętych leży w wartościach duchowych, nie tylko w subiektywnym
odczuciu ich piękna156. Tutaj rodzi się inny problem, ponieważ sakralność takiego miejsca
żyje tak długo, jak długo ktoś o te wartości dba. W tym momencie właśnie przychodzi
z pomocą wspomniana już turystyka wiejska, która, dzięki umożliwieniu dotarcia do
kapliczek i krzyży, przedłuża ich żywotność.
Tereny wiejskie zawierają w sobie tradycje i obyczaje oraz elementy kultury
materialnej, które powstały w wyniku wielowiekowego przenikania się świata natury
i kultury157. Obecnie bardzo trudno znaleźć miejsca, które nie zostały „skażone” dostępem do
telefonów komórkowych czy Internetu. Nie ma w tym nic złego, jest to normalna kolej
rzeczy, jednak dzięki tym zmianom zaczynamy doceniać piękno prostoty wiejskich
obszarów.
Pierwsze kapliczki fundowane były przez posiadaczy ziemskich, drobnych
szlachciców i ludzi zamożnych na terenach dworków jako przydomowe kaplice do
modlitwy. Społeczności wiejskie i mniej zamożne rodziny, fundowały kapliczki w formie

J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej, Poznań 2013, s. 100.
A. Wilkońska, Turystyka religijna – między sacrum a profanum, [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski,
A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 63.
156 A. Góral, Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej, „Turystyka kulturowa”,
2012, nr 1, s. 20.
157 A. Machnik, R. Kurczewski, Dziedzictwo przyrodnicze w rozwoju turystyki kulturowej na terenach wiejskich,
„Turystyka kulturowa”, 2014, nr 7, s. 34.
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słupa drewnianego, przykrytego daszkiem, pod którym znajdowała się najczęściej
drewniana rzeźba Jezusa lub Maryi. Przedstawienia te były często malowane jaskrawymi
kolorami i otaczane świeżymi kwiatami. Czasem, zamiast figur, w kapliczki wstawiano
deski z obrazami świętych malowane także przez miejscowych artystów, których nazwiska
zachowały się jedynie w ustnych przekazach okolicznych mieszkańców158.
Obok kapliczek, najczęściej spotykanym znakiem religijności wiejskiej są przydrożne
krzyże. O ile na kapliczkach niezbyt często występują inskrypcje, o tyle jeśli chodzi o krzyże,
są one ich nieodłącznym elementem. Najczęściej spotykanym jest napis „Od powietrza,
głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie”, które są drugą częścią suplikacji hymnu „Święty
Boże”oraz „Litanii do Wszystkich Świętych”.Poza fragmentami modlitw najczęściej
pojawiają się daty fundacji lub powstań narodowych. Wykonywane były przede wszystkim
z drewna i żelaza, sporadycznie zaś z kamienia159.
Kapliczki i krzyże wpisały się już na stałe w krajobraz wsi polskiej, stając się
elementem kultury ludowej. Są one przede wszystkim wyrazem wiary minionych pokoleń.
W przeszłości oba te elementy stanowiły swoistą wersję katechizmu, sposobu w jaki Kościół
nauczał mieszkańców wsi, budując z nich wspólnotę. Po dziś dzień na wsiach nabożeństwa
majowe i różańcowa organizowane są właśnie przy krzyżach.
Terenem, który jest doskonałym przykładem tego jak religijność splata się
z codziennością, jest ziemia dobrzyńska. Zmiany, które zachodziły tu na przestrzeni wieków
odcisnęły ogromne piętno na kulturze tego regionu. Etnograficznie i historycznie jest to ten
sam teren, którego nazwa nawiązuje do średniowiecznego księstwa, wydzielonego
z władztwa książąt mazowieckich i kasztelani w Dobrzyniu nad Wisłą. Obszar tej ostatniej
zajmował tereny na północ od Wisły, między rzekami Skrwą i Chełmicą. Na zachód
znajdowała się prawobrzeżna część kasztelanii włocławskiej i słońskiej, sięgające aż po
Drwęcę. Na północ od nich leżała kasztelania rypińska i kikolska. Dzisiejsza Ziemia
Dobrzyńska w

przybliżeniu obejmuje więc pięć

wyżej

wymienionych

jednostek

administracyjnych średniowiecznego państwa, choć nazwą odnosi się tylko do jednej
z nich160.
Ziemia Dobrzyńska zasiedlana była co najmniej od mezolitu (8000-4,500 p.n.e.),
a mieszkańcy tych terenów i ich kultura zmieniali się wraz z mijającym czasem – od
twórców kultury pucharów lejkowatych, poprzez kulturę wstęgową, sznurową, ludność
kultury łużyckiej, średniowiecze, aż do współczesności. Jednak czasy, które wywarły
największe piętno na poczuciu odrębności Dobrzynian, to średniowiecze oraz XX w. We
wczesnym średniowieczu tereny te przynależały do książąt mazowieckich, jednak w XIII w.
J. Sikora, Kapliczki i krzyże przydrożne szansą rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa:
zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdański 2005, s. 314.
159 J. Sikora, op. cit., s.314
160A. Trapszyc, Ziemia dobrzyńska, Toruń 2010, *w:+ http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/etnografia.html,
(dostęp: 27.01.2015 r.).
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przeszły pod władztwo kujawskie. Przełom XIX i XX w. sprawił jeszcze więcej zamętu
administracyjnego. Zależna od okupantów i zmian politycznych, ziemia dobrzyńska
przynależała do województwa inowrocławskiego, następnie do brzesko-kujawskiego,
jeszcze później znalazła się pod rządami Cesarstwa Rosyjskiego, by następnie znaleźć się
w obrębie województwa warszawskiego, a tuż przed II wojną światową ziemie te stały się
częścią województwa pomorskiego. Po wojnie równie często zmieniały się granice
administracyjne, w obrębie których znajdowali się Dobrzynianie. Obecnie jest to
województwo kujawsko-pomorskie i niewielka część województwa mazowieckiego.
Wszystkie te zmiany bardzo mocno wpłynęły na unifikację kulturową, która
spowodowała szybki zanik kultury ludowej. Już w XIX w. zauważono tutaj zupełny brak
stroju ludowego, który wcześniej był bardzo powszechny161. Wydaje się, że kultura ludowa
ostała się tylko w formie kultu religijnego, wyrażanego właśnie poprzez kapliczki
przydrożne i krzyże, które spotkać można w każdej miejscowości i wsi.
Na szczególną uwagę zasługują trzy regiony Ziemi Dobrzyńskiej – gminy Skępe,
Rypin oraz Dobrzyń nad Wisłą, których główne miasta powstały na przełomie XIV i XV w.
Pierwsza z gmin wydaje się być najważniejsza, jeśli bierze się pod uwagę rolę jaką odegrała
w propagowaniu stawiania kapliczek. Od XV wieku znana jest Królewna Skępska – figura
Matki Boskiej Skępskiej, która zasłynęła łaskami jakimi obdarowywała wiernych. Według
A. Błachowskiego nie ma w Polsce przedstawienia Madonny, która doczekałaby się tylu
reprodukcji co figura ze Skępe. Jej pierwowzorem była figura Marii Służebnicy z Świątyni,
stojąca u oo. bernardynów. Obecna figurka, umieszczona w ołtarzu tego samego klasztoru,
posiada w cokole datę 1496 r. i prawdopodobnie została przywieziona z Poznania przez
córkę kasztelana Kościeleckiego, Zofię162. Figura Matki Boskiej Skępskiej znajdowana była
nie tylko na Ziemi Dobrzyńskiej, ale także na Mazowszu, na Ziemi Chełmińskiej oraz
Kujawach, jednak najbardziej zaskakujące jest jej znalezisko z Syberii, które obecnie znajduje
się
w Muzeum Historycznym w Petersburgu163.
Wizerunek Matki Boskiej Skępskiej zdominował przydrożne kapliczki dopiero po
powstaniu styczniowym, kiedy to Dobrzynianie masowo zaczęli umieszczać przedstawienia
Królewny Skępskiej z prośbami o ratunek. Istnieje zapis z pamiętnika pewnego studenta
medycyny z Lund, który przybył do Polski w czerwcu 1831 r. i napisał:
Co ćwierć mili umieszczone są na drodze obrazy Maryi którym podróżni oddają cześć.
Nasz woźnica nie omieszkał zdejmować przy każdym obrazie kapelusza i odmawiać

A. Trapszyc, op. cit, passim.
B. Ciesielska, Urok przydrożnej kapliczki, [w:] Kapliczki i krzyże gminy Skępe, red. J. Kowalski, Włocławek 2005,
s. 41.
163 A. Wróbel 2005, O kapliczkach w skępski krajobraz wpisanych pamięć zawsze serdeczna, sentymentalne
wspomnienia wdzięczności, *w:+ Kapliczki i krzyże gminy Skępe, red. J. Kowalski, Włocławek 2005, s. 9.
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Zdrowaś Maryja, poganiając przy tym swoje chyżo biegnące konie. W wielu miejscach
widzieliśmy ludzi, którzy z żarliwą pobożnością klękali przy drodze przed obrazem
Madonny, by zmówić swoje Zdrowaś Maryja164.

Najbardziej charakterystycznymi kapliczkami gminy Rypin są wydzielone przez
Tadeusza Seweryna, kapliczki obeliskowe z jednolitym krzyżem, kute w kamieniu. Były one
wznoszone przede wszystkim w końcu wieku XIX. Mniejsze wykuwano z jednego głazu,
większe natomiast składano z trzech lub czterech. Często na pierwszy rzut oka
przypominają formą cmentarne nagrobki klasycystyczne, jednak różnią się od nich wykutą
niszą, w której ustawiano postać świętego. Najstarsza tego typu kapliczka, którą wciąż
można oglądać, znajduje się w Dylewie, z wyrytą datą 1902 r.165
Jeszcze starsze daty powstania mają żelazne krzyże, osadzane w obeliskach głazów
narzutowych. Najstarszy znajduje się w Sadłowie Rumunkach, z datą 1891 r., został
ustawiony jako wotum dziękczynne jeszcze w czasach represji po powstaniu styczniowym.
W latach II wojny światowej, Niemcy niszczyli wszelkie przejawy religijności, dlatego od
1939 do 1945 r. krzyż ten ukrywany był w stodole, a następnie ustawiony ponownie na
swoim wcześniejszym miejscu166.
Innym krzyżem ukrywanym w trakcie okupacji, był znajdujący się w Stawiskach
granitowy obelisk z krzyżem i gipsową figurą Marki Boskiej z Dzieciątkiem, którą
mieszkańcy przenieśli na trudno dostępne torfowiska. Istnieje jeszcze wiele przykładów na
przywiązanie do tych przedstawień mieszkańców gminy. W latach trzydziestych XX w.
uratowano gipsową figurę Matki Boskiej Różańcowej z zniszczonej przez Niemców
kapliczki, którą po wojnie odbudowano. To samo spotkało krzyż żelazny z Sadłowa,
zakopany w miejscu obecnej lokacji, który także w 1945 roku został restytuowany. Wydaje
się, że popularnym sposobem na przechowywanie krzyży i figur było ich zakopywanie.
Wiele też przedstawień gipsowych, które zostały uratowane podczas okupacji przez
odważnych mieszkańców, otrzymało nowe kapliczki i słupy w spokojniejszych czasach.
W samej gminie Rypin naliczono 71 przydrożnych krzyży i kapliczek łącznie.
Kolejnym obszarem bogatym w różnorodność kapliczek i krzyży jest gmina Dobrzyń
nad Wisłą. Tutaj także historia odcisnęła piętno na stanie zachowania tych ludowych
„świątków”. W 2010 r. przeprowadzono ich inwentaryzację i naliczono 76 różnych obiektów,
wśród których dominowały krzyże spawane z żelaznych rur i taśm skręcanych w koronkę.
Najbardziej charakterystyczną cechą kapliczek jest ich biało-niebieska kolorystyka, której
próżno szukać w innych częściach Polski167.
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A. Błachowski 2010, Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Rypin, Toruń 2010, s. 9.
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167 A. Błachowski, Szlakiem dobrzyńskich kapliczek, Toruń 2010, s. 10.
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Jedną z bardziej poruszających historii jest ta związana z figurą na ul. Płockiej
w Dobrzyniu nad Wisłą. W 1866 r. została postawiona na wysokim cokole figura św. Jana
Chrzciciela. W październiku 1939 r. cegła z tą datą została wygrzebana z rumowiska
pozostawionego po postumencie, przez państwa Nyckowskich, którzy cegłę zachowali jako
kamień węgielny pod nową figurę. Niestety Jan Nyckowski został rozstrzelany jeszcze
w trakcie wojny, a jego żona zmuszona do opuszczenia domu rodzinnego. Po wojnie
powróciła do Dobrzynia i pomimo ogromnych problemów finansowych, ogólnej biedy
i represji ze strony władz komunistycznych, wraz z sąsiadami odbudowała figurę bez
pozwolenia, za co zostali ukarani sumą 3000 zł. W cokół wmurowano cegłę, którą przez cały
ten czas przechowywała pani Janina168.
Przedstawieniem, które pozwala wyobrazić sobie jak pierwotnie mogły wyglądać
kapliczki, które zdobiły ludowe figury, jest Matka Boska Skępska wstawiona w dziuplę dębu
w miejscowości Krupa. Jest to rzeźba z drzewa iglastego w pomalowanej na złoto koronie,
która powstała na początku XX w.169
Tak jak na innych omawianych terenach, także i tutaj w trakcie okupacji mieszkańcy
ukrywali krzyże, by w czasach pokoju je restytuować. Jednak wydaje się, że gminie Dobrzyń
nad Wisłą udawało się to na zdecydowanie mniejszą skalę. W wielu miejscach gdzie stoją
współczesne kapliczki i krzyże, pozostawiono informacje o tym, że w miejsce wcześniejszych
wstawiono teraźniejsze, po których nie zachowały się figury i krzyże. Wiele krzyży
drewnianych zostało wymienionych na żelazne, wielu nigdy nie restaurowano. Według
przekazów ustnych na terenie gminy funkcjonowało o wiele więcej krzyży drewnianych,
które nie przetrwały próby czasu.
Fenomenem Ziemi Dobrzyńskiej są krzyże dwuramienne – karawaki (od hiszpańskiej
miejscowości Caravaca), w której podczas procesji Czarnego Moru noszono dwuramienne
krzyże170. Choć sami mieszkańcy tych ziem nazywali je krzyżami cholerycznymi. Ludność
uważała te krzyże za cudowne, mogące odpędzić „morowe powietrze”. Apogeum ich
stawiania nastąpiło po 1831 r., kiedy epidemia cholery ominęła Ziemię Dobrzyńską, na której
znajdowały się karawaki.
Jak widać na tych kilku przykładach, ziemia dobrzyńska jest nie tylko bogata
w materialne pozostałości kultury, które przypominają o przeszłości tych terenów, ale także
duchowe, kształtowane przez wiele pokoleń, nadające jej specyficzny charakter.
Wykorzystanie tych motywów w turystyce wiejskiej może tylko przysłużyć się tym terenom,
dając szerszej rzeszy ludzi dostęp do niezwykłego sposobu w jaki manifestuje się tam
religijność przeplatana ze sztuką ludową. Bardzo ważne jest, aby zachowywać i kultywować
te tradycje, wplatając je w szlaki turystyczne i projekty ochrony zabytków, co przyniesie
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korzyść nie tylko mieszkańcom tych gmin, ale także pomoże zachować te obiekty małej
architektury dla kolejnych pokoleń.
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LUDWIKA BORZYMEK
Częstochowa

Mniejszość żydowska na wielokulturowym trakcie. Ślady kultury żydowskiej
w Piotrkowie Trybunalskim – wybrane aspekty zagadnienia

Naród żydowski od setek lat wpływał na kształtowanie się życia kulturalnego oraz
gospodarczego Piotrkowa Trybunalskiego, a od XVIII w. dostrzec można jego czynny udział
w życiu politycznym. Na terenie objętym dawniej przez Żydowskie Miasto pozostało już
niewiele zabytków, które świadczyłyby o dawnej świetności i liczebności gminy żydowskiej.
Ze względu na taki stan rzeczy, zachowane ślady po dawnych mieszkańcach Piotrkowa,
zasługują na szczególne uznanie i ochronę, tym bardziej, że niektóre z nich stanowią
ewenement na skalę ogólnopolską. Odniosę się do problemu, jakim jest zachowanie tradycji
i materialnych elementów kultury żydowskiej w mieście, w którym nie ma już żadnych
przedstawicieli narodu żydowskiego, chroniących w sposób naturalny dziedzictwo swoich
przodków171.

Oprócz

ukazania

obecnych

na wielokulturowym

trakcie

Piotrkowa

Trybunalskiego śladów po diasporze żydowskiej, przedstawię podjętą przez obecnych
Piotrkowian inicjatywę ochrony żydowskiego dziedzictwa narodowego.
Choć styl mauretański był powszechny w architekturze synagogzwłaszcza w XIX w.,
do czasów obecnych zachowało się w Polsce niewiele obiektów, mogących szczycić się
wschodnim budownictwem czy zdobnictwem. W Piotrkowie przejawem tego stylu
architektonicznego,

a

zarazem

najbardziej

okazałym

śladem,

pozostawionym

przez mniejszość żydowską jest Wielka Synagoga, mieszcząca się u zbiegu ulic
Jerozolimskiej oraz Wojska Polskiego. Budowla posiada dwie ozdobne wieżyczki oraz
zakończone ostrołukowo okna.172 Elementy te sprawiają, że bożnica przypomina bardziej
meczet, niż świątynię żydowską.
Dzieje Wielkiej Synagogi sięgają roku 1791173, kiedy zamożny kupiec piotrkowski
Mojżesz Kocyn ufundował świątynię, położoną na wschód od Zamku Królewskiego, na
terenie jurydyki, potocznie zwaną Żydowskim Miastem. O wielkości sumy tych pieniędzy
niech świadczy okres zaledwie trzech lat, po którym budynek wraz z wyposażonym

Ostatnim przedstawicielem narodu żydowskiego, mieszkającym w Piotrkowie był Revele (Romek) Hipszer,
Vide: B. Giladi, Opowieść o jednym mieście, Piotrków Trybunalski 2010, s. 179.
172 A. Chłopaś, Największe kościoły mniejszości narodowych w Piotrkowie Trybunalskim. Architektura i działalność,
Piotrków Trybunalski 2006, s. 40.
173 Pierwsze ślady wskazujące na istnienie w tym miejscu synagogi przed 1791 r. pochodzą z XVII w. Pierwsza
synagoga była budowlą drewnianą.
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wnętrzem był gotowy do użytku. Wielką rolę w tym zakresie odegrały także doświadczenie
i talent, jakimi szczycił się architekt i budowniczy Dawid Friedlander.

1. Wielka Synagoga, widok z ul. Jerozolimskiej, fot. archiwum prywatne

Trójnawową świątynię wzniesiono na planie prostokąta, nawę główną orientując ku
wschodowi. W nawach bocznych umiejscowiono dwupiętrowe babińce. Do budowy
świątyni użyto cegieł, zespolonych zaprawą wapienną. Dach z cynkowanej blachy nad nawą
główną usytuowano wysoko i dwuspadowo, zaś nad nawami bocznymi nisko
i jednospadowo174.
Na ścianie wschodniej znajdował się pozłacany ołtarz, autorstwa Dawida
Friedlandera, zaś na ścianie zachodniej polichromia, ukazującą groby patriarchów Izraela
oraz Ściana Płaczu, autorstwa Dawida Goldsteina175. W sali modlitewnej Wielkiej Świątyni
znajdowało się miejsce centralne z pozłacaną szafą Aron Ha-Kodesz, wykonaną z drzewa
gruszkowego z bogatą ornamentacją, żelazną bimą, służącą do czytania Tory, stołem na
zwoje Pisma, fotelem do ceremonii obrzezania noworodków oraz mosiężny świecznik. Arkę
Przymierza zdobiły postaci cherubinów oraz gałęzie roślin z instrumentami muzycznymi.
Całość wieńczyła kopuła, oparta na czterech kolumnach. Ku płaskiemu sufitowi wznosiły
174

B. Hałaczkiewicz, A. Rzędowska, Historia piotrkowskich żydów (do 1939 roku), Piotrków Trybunalski 2008, s. 44 i

n.
Ibid., s. 45 i n.
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się kolumny, podtrzymujące dwupiętrowe babińce. Przy głównym wejściu usytuowano
żelazną obręcz, zwaną kuną, za pomocą której karano grzeszników176.
W drugiej połowie XIX wieku wejście do świątyni zostało przebudowane, ozdobione
portykiem z dwiema wieżyczkami, przesunięte w kierunku zachodnim, dzięki czemu
zyskano miejsce na dodatkowe dwupiętrowe galerie dla kobiet, wsparte na kolumnach177.

2. Synagogi piotrkowskie od strony wschodniej, po prawej – Wielka Synagoga, po lewej – Mała Synagoga, widok
z miejsca po pierwszym cmentarzu żydowskim, fot. archiwum prywatne

Małą Synagogę ufundował Hersz Piotrkower, by służyła jako dom nauki. Budynek
został wybudowany w 1776 r. w stylu klasycystycznym, połączony ze ścianą południową
Wielkiej Synagogi. Na parterze miała swoje miejsce uczelnia talmudyczna, na piętrze sąd
rabinacki oraz zarząd gminy. Piotrkowska jesziwa była na tyle znana i ceniona, głównie
dzięki wybitnym cadykom i rabinom, iż ze wszystkich ziem polskich ciągnęły do niej rzesze
sprawgnionych wiedzy uczniów178.
W czasach II wojny światowej świątynie zostały zdewastowane przez Niemców.
Zawaliły się dachy, babińce, wypadły szyby z okien, ściany były uszkodzone. Konstrukcja
świątyń pozostała jednak nietknięta. Zachowały się gzymsy, obramowania okienne,
J. Baranowski, H. Jaworowski, Historia i rozwój przestrzenny synagogi w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Biuletyn
Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 1966, s. 130-133.
177 A. Chłopaś, Największe kościoły<, s. 40.
178A. Rzędowska, B. Hałaczkiewicz, Historia<, s. 48 i n.
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zwieńczenia szczytów. Podczas odbudowy w latach 1964-1967 pozbawiono świątynie
charakteru sakralnego, nie przystępując do dokładnego odwzorowania wnętrza. Pozostały
białe ściany pozbawione fresków, które jeszcze siedemdziesiąt pięć lat temu zachwycały
wiernych i budziły uznanie wśród przybyłych do szkoły talmudycznej uczniów.

3. Mała Synagoga, widok od strony zachodniej,

4.

Fragment

polichromii,

fot. archiwum prywatne

źródło: www.sztetl.org.pl

Mała

Synagoga,

Ponadto drzwi do głównej świątyni zostały zwężone, a pozostała różnica
zamurowana. Nie odbudowano też babińców. O dawnej wspaniałości wnętrza świadczy
jedyny ostały fragment fresku, znajdujący się w budynku po Małej Synagodze. Dwa lwy,
stojące na tylnych łapach, podtrzymują tablicę z przykazaniem „Nie zabijaj”. Niemcy w jej
tle dokonywali rozstrzeliwań osób pochodzenia żydowskiego. W celu zachowania
symbolizmu, Jan Dobrzyński, konserwując polichromię, zachował ślady po kulach179.
W archiwach, jak do tej pory, nie znaleziono dokładnych opisów czy rysunków
zdobnictwa wewnątrz synagog, które umożliwiłyby odrestaurowanie wnętrz. Być może
odszukanie stosownej archiwalnej dokumentacji technicznej umożliwi w przyszłości
odtworzenie unikalnego zdobnictwa piotrkowskiej bożnicy.
Ważną częścią kultury żydowskiej są nekropolie, które tak jak i inne cmentarza
innowiercze były lokowane daleko poza murami miejskimi. Z dwóch istniejących

179

A. Chłopaś, Największe kościoły<, s. 40.
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w Piotrkowie cmentarzy180, do czasów obecnych, przetrwał jeden, usytuowany przy
dzisiejszej ulicy Spacerowej. Z inskrypcji nagrobnych można odczytać losy poszczególnych
osób, ale także dzieje narodu żydowskiego, zamieszkałego na ziemi piotrkowskiej.
Najstarszy znajdujący się na cmentarzu nagrobek pochodzi z końca XVIII w.
Najokazalsze pod względem wielkości są jednak ohele wielkich cadyków, do których
tłumnie pielgrzymowano w XIX i XX w., wierząc, że tak jak za życia, tak po śmierci cadycy
dokonają cudów proszącym o nie wiernym. Grobowce w formie kamiennych namiotów
skrywają płyty nagrobne Chaima Dawida Bernarda (zmarły w 1858 r.), Meira Menacha
Finklera (zm. w 1912 i 1924 r.), Isachara Dow Ber ha-Kohena (zm. w 1887 r.) oraz Menachema
Mosze Waltfrieda (brak daty śmierci)181. Pod względem architektonicznym ohele są
niezwykle proste, pozbawione wszelkich zdobień, otynkowane, a następnie pomalowane na
biało.

4. Ohele wielkich cadyków, fot. archiwum prywatne

Bogata żydowska symbolika nagrobna odwołuje się do wykonywanych przez
zmarłego zawodów, odniesionych zasług, a przede wszystkim wskazuje na kruchość
doczesnego życia. Na macewach brak jest postaci ludzkich, dominują motywy zwierzęce
oraz roślinne. Nagrobki kobiece charakteryzują zgasłe lub złamane świece, często na
wieloramiennych świecznikach na znak tradycji zapalania przez kobiety światła w dniu
szabatu. Spotyka się także siedmioramienne świeczniki, będące symbolem świątyni
jerozolimskiej i całego judaizmu. Z mniejszą częstotliwością występuje motyw ręki
wrzucającej monety do skarbonki, wskazujący na niezwykłą szczodrość. Gdy matka zbyt
wcześnie osierociła dzieci, na jej macewie rzeźbiono ptaka z liczbą piskląt, odpowiadającą
Pierwszy cmentarz, założony pod koniec XVII wieku, mieścił się za ścianą wschodnią Wielkiej Synagogi.
Przetrwał do czasów II wojny światowej, kiedy to Niemcy usunęli macewy z grobów i wykorzystali do ułożenia
chodnika, łączącego synagogę z szopą. Dzisiaj na miejscu cmentarza pozostał jedynie plac z porośniętą trawą.
181 K. Bielawski, Piotrków Trybunalski, http://www.kirkuty.xip.pl/, (dostęp: 07.10.2014 r.).
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liczbie potomstwa. Na grobach mężczyzn można spotkać natomiast symbole potęgi, siły
i wyzwolenia pod postacią lwa. Złamane drzewo odwołuje się do przedwczesnej śmierci.
Często na macewach przedstawiano odwołania do profesji zmarłego (moździerz
to znak aptekarza, lewiatan – farmaceuta, węże – lekarz, łańcuch – złotnik, skrzypce –
muzyk, zegar – zegarmistrz, gęsie pióro – sofer przepisujący Torę.
Obecne są również symbole uniwersalne, mówiące o śmierci, takie jak: rozbity okręt,
uskrzydlona klepsydra, osamotnione owce zmierzające do studni, a także przypominające
o życiu wiecznym – motyl, wąż połykający własny ogon, niezłamane drzewo życia.

5. Motyw rąk w geście błogosławieństwa i lwa na piotrkowskim cmentarzu, fot. archiwum prywatne
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6. Piotrkowski cmentarz, fot. archiwum prywatne

Na macewach odnajdujemy również oznaczenia zbiorowe, odwołujące się do historii
Izraela, wygnania, cierpienia (łanie, osaczone przez psy), marzeń o powrocie (Gwiazda
Dawida) oraz religii, jak dwugłowy orzeł symbolizujący dwie cechy Boga: Sąd
i Miłosierdzie. Oprócz tego znajdują się na nich: menory, kiście winogron, będące symbolami
narodu izraelskiego oraz palmy – symbol pokolenia Judy182.
Na cmentarzu pojedyncze pomniki nagrobne są poprzedzielane dużymi mogiłami
ofiar Holocaustu z lat 1939 – 1942.
Już w XVII w. żydowski Piotrków stał się znanym, także poza granicami państwa
polskiego, ośrodkiem wydawniczym. Oprócz książek wydawano czasopisma w języku
polskim, jidysz i hebrajskim, m.in. Di Jidisze Sztyme, Unzer Tribune, Unzer Cajtung,
Piotrkower Weker, Di Piotrkower Sztyme, Głos Żydowski, Literatur un Leben, Wochn Najes,
Ilustrowany Głos Trybunalski183. Przedstawione przeze mnie ślady wydawniczej działalności
piotrkowskich Żydów znajdują się w zbiorach archiwów, bibliotek, w tym bibliotek
cyfrowych.
Nieoceniony wkład w budowanie tożsamości polsko-żydowskiej w czasach
obecnych, włożyły rodziny ocalałych z Holocaustu mieszkańców Piotrkowa. Na skutek ich
starania powstała w języku hebrajskim i jidysz monumentalna księga pamięci piotrkowskich
182
183

P. Biskup, Nagrobki żydowskie, http://www.jewish.org.pl/, (dostęp: 7.10.2014 r.).
A. Rzędowska, B. Hałaczkiewicz, Historia<, s. 123.
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Żydów, wydana w 1965 r. Swoje rozważania na temat kolorytu życia w wielokulturowym
mieście, Ben Giladi zawarł w książce pt. „The Tale of one city: Piotrków Trybunalski” (1991
r., wydanie polskie w 2010 r.). Autor tworzył od 1993 r. pismo „New Bulletin – Piotrków
Trybunalski Relief Association in New York”, a od 1996 r. „The Voice of Piotrkow
Survivors”. 15 listopada 2000 r. piotrkowscy radni przyznali mu tytuł Honorowego
Obywatela Miasta oraz Złoty Medal Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego184.
Oprócz Bena Giladiego na szczególne uznanie zasługuje Yaakov Maltz, który
stworzył archiwum dziedzictwa piotrkowskich Żydów w Heichal Hashemoth. Jego zbiory
zostały przekazane Instytutowi Badań Diaspory przy Uniwersytecie w Tel Awiwie185.
Z inicjatywy ocalałych Piotrkowian w lesie wolborskim umiejscowiono dwie tablice,
w kształcie macew z wyrytym przykazaniem „Nie zabijaj”. W tamtym miejscu bowiem
Niemcy przez cały okres wojny zamordowali tysiące osób pochodzenia żydowskiego.
O martyrologii narodu informują także tablice na cmentarzu żydowskim.
Diaspora podjęła się renowacji grobów swych przodków na cmentarzu przy ul.
Spacerowej, jednakże niezastąpione prace porządkowe prowadzą cyklicznie grupy
miejscowych wolontariuszy.

7. Brama główna cmentarza żydowskiego, fot. archiwum prywatne

B. Giladi, Opowieść<, s. 6 i n.
Ibid., s. 144.
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Za spadkobierców dziedzictwa piotrkowskich Żydów uważają się ich rodziny,
mieszkające poza granicami państwa polskiego, głównie w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
Chcąc zachować w pamięci historię swych przodków, a także przekazać ją następnym
pokoleniom, podejmują inicjatywę przeniesienia pewnych tradycji i symboli na grunt
środowiska, w którym przyszło im żyć. Tak stało się m. in. na cmentarzu w Holon, gdzie
w kwietniu 1980 r. odsłonięto miniaturę piotrkowskiej synagogi w płomieniach, autorstwa
urodzonego w Piotrkowie malarza i rzeźbiarza Moshe Bromberga-Barama.

8. Miejsce po pierwszym cmentarzu żydowskim, fot. archiwum prywatne

Pomnik, w którego wnętrzu usypano prochy ofiar Holokaustu, upamiętnia
męczeńską śmierć Żydów z Piotrkowa i okolic186. Nazwiska osób, pochodzących z
Piotrkowa, które poniosły śmierć, uwieczniono w Świątyni Imion w Yad Vashem na
pergaminowym zwoju187.
Duży wkład w upamiętnianie historii włożyła Miejska Biblioteka, której główna
siedziba mieści się w Wielkiej i Małej Synagodze. W 1997 r. we fronton budynku
wmurowano tablicę w czterech językach: polskim, hebrajskim, jidysz oraz angielskim,
ku pamięci piotrkowskich Żydów zamordowanych przez Niemców w latach1939-1945.
Na tyłach Wielkiej Synagogi usytuowano głaz z wyrytym napisem:
„Pamięci Żydów piotrkowskich, żyjących w tym mieście od XVI w. Położyli ten kamień
w czerwcu 2008 r. ci, co pamiętają. Na tym miejscu znajdował się pierwszy cmentarz żydowski
założony w Piotrkowie pod koniec XVII wieku”

Ibid., s. 144.
Ibid., s. 145.
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**
Aby uczcić pamięć piotrkowskich Żydów, a także by łączyć zerwane przez wojnę
więzy przyjaźni polsko-żydowskiej, miasto w ramach programu „Spotkania na trakcie wielu
kultur” organizuje Szabaton, podczas którego Polacy oraz potomkowie piotrkowian
żydowskiego pochodzenia, mieszkający w USA i Izraelu łączą się we wspólnej modlitwie,
wspominają ofiary Holocaustu, trwają konferencje oraz koncerty. Szabaton odbywa się co
dwa lata, począwszy od 2008 r. 188
Dzięki

ocalałym

śladom

kultury

żydowskiej

oraz

zaangażowaniu

jakie

w kultywowanie tradycji wkładają rodziny żydowskie, możemy wyobrazić sobie kształt
dawnego Piotrkowa, poczuć atmosferę, jaka panowała w mieście, zbadać relacje łączące
mieszkańców narodowości polskiej i żydowskiej.

Ibid., s. 221.
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RENATA MAKAREWICZ
Lublin

Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdziejako atut turystyczny warmińskiej wsi

Wstęp
Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie jeszcze do niedawna było mało
znaną miejscowością pielgrzymkową w Polsce. Wiedzieli o niej tylko ludzie zainteresowani,
których celem życiowym jest przebycie większości szlaków pielgrzymkowych Polski,
Europy i świata. Poza nimi do Gietrzwałdu pielgrzymowali i wciąż pielgrzymują
mieszkańcy Warmii, dla których miejscowość i jej historia są bliskie ich sercom.
Wspomnieć trzeba, że Gietrzwałd jest jednym z 35. najważniejszych

ośrodków

pielgrzymkowych w Polsce189, a sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, głównie ze względu
na ogrom osób przybywających tu z różnych stron Polski, Europy i Świata, swą powagą
zaczyna dorównywać Częstochowie i Licheniowi, a nawet Fatimie i Lourdes.
Kilka słów o Warmii
Nazwa

„Warmia”

wywodzi

się

od

pruskiego

plemienia

Warmów,

które

zamieszkiwało dzisiejsze tereny północno-wschodniej Polski przed Słowianami. Stosunki
Prusów i Polaków nie były przyjazne. Dlatego też w celu poradzenia sobie z ciągłymi
najazdami Prusów na ziemie polskie, książę mazowiecki Konrad poprosił o pomoc
Krzyżaków, którzy z kolei doprowadzili do zagłady Warmów. Na wyludnionych terenach
osiedlili się m.in. polskojęzyczni Mazowszanie. Niestety, jak pokazuje historia, zakon
krzyżacki stał się z czasem bardziej kłopotliwym sąsiadem od Prusów190, pozostając
w ciągłym konflikcie z kolejnymi władcami Polski.
Warmia, aż do roku 1466, tj. do pokoju toruńskiego, znajdowała się pod panowaniem
wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. W wyniku rozejmu region ten włączony został do
ziem Królestwa Polskiego i pozostawał w jego granicach aż do roku 1772, gdy dokonano
pierwszego rozbioru Polski, w wyniku którego Warmia została zaanektowana do Królestwa

A. Jackowski, I Sołjan, Gietrzwałd w systemie ośrodków pielgrzymkowych Europy i Polski, [w:] Maryjne Orędzie z
Gietrzwałdu, red. J. Jezierski, K. Brzozowski, T. Siudy, Częstochowa – Gietrzwałd 2003, s. 79-90; Orędzie
gietrzwałdzkie wczoraj i dziś, Olsztyn 2005, s. 88.
190 M. H. Kotlarz, Gietrzwałd. Polskie Lourdes, Gdańsk 2007, s. 4-5.
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Pruskiego. Pod niemieckimi rządami była przez ponad półtora wieku, do roku 1945191. Przez
wszystkie lata jednakże zamieszkała na Warmii ludność polska pielęgnowała ojczystą mowę
i wiarę.
Obecnie Warmia jest małym regionem leżącym w północno-wschodniej Polsce,
z głównym miastem i stolicą w Olsztynie192.
Krótki zarys dziejów Gietrzwałdu
Historia Gietrzwałdu sięga 1352 r. i z tego też czasu pochodzi akt lokacyjny tej
miejscowości193. W tym samym roku prawdopodobnie powstała tam równocześnie parafia194.
Burzliwe dzieje Warmii odcisnęły swe piętno także na wsi Gietrzwałd, która kolejno
zmagała się z najazdami Litwinów, Krzyżaków i Szwedów. W okresach pokoju jej
mieszkańcy czynili wszystko, aby przywrócić ład społeczny i gospodarczy swojej
miejscowości. W latach zaborów natomiast opierali się germanizacji i starali się zachować
swoją katolicką wiarę195.
W historię Gietrzwałdu na stałe wpisały się objawienia Matki Bożej, jakie miały
miejsce w 1877 r.196 One też pośrednio miały wpływ na powiększenie się liczebności tej
miejscowości oraz na jej rozwój gospodarczy. Pielgrzymi, którzy zaczęli tu masowo
przybywać potrzebowali bowiem dachu nad głową i wyżywienia. Wielu mieszkańców
Gietrzwałdu mogło się zatem utrzymać z wynajmu pokoi, gastronomii i handlu197. Jak pisał
Mieczysław Noskowicz, do tamtego czasu Gietrzwałd był mało znaną warmińską wioską.
Po tych wydarzeniach natomiast zaczął odgrywać ważną rolę w dziejach narodu
polskiego198.
Pierwsza poł. XX w. nie była okresem łatwym dla gietrzwałdzian. Wprawdzie wieś
uniknęła zniszczeń materialnych, jednakże ucierpiała pod względem ludnościowym.
W rezultacie w 1945 r., gdy Gietrzwałd ponownie znalazł się w granicach Polski, połowa
gospodarstw nie była zamieszkała199.

Ibid., s. 4, 6-8.
Ibid., s. 4.
193Ibid., s. 10-14, 18; M. Nowak, J. Wojtkowski, Gietrzwałd, [w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 1989, s. 1069-1071;
H. Orłowski, Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877, Borussia 2005, s. 24; Religia. Encyklopedia PWN, red.
T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002, s. 181.
194 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 18.
195Ibid., s. 11-15, 17.
196Ibid., s. 7.
197Ibid., s. 15-16.
198 M. Noskowicz, Pamiątka z Gietrzwałdu. Historya wioski, kościoła i cudownego objawienia Najświętszej Maryi Panny
w Gietrzwałdzie roku 1877, Poznań 1918, s. 5; H. Orłowski, Rzecz o dobrach symbolicznych, s. 21.
199 M. H. Kotlarz, Gietrzwałd, s. 17.
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Objawienia gietrzwałdzkie
Objawienia w Gietrzwałdzie przypadły na rok 1877200, a dokładnie na czas od
27 czerwca do 16 września tamtego roku201. Pierwszą wizjonerką był Justyna Szafryńska,
drugą – jej o rok młodsza kuzynka – Barbara Samulowska. Obie dziewczynki widywały
Matkę Bożą na rosnącym przed kościołem klonie. W sumie Maryja ukazała się aż 160 razy202.
Oprócz tych młodych dziewcząt Maryję widziały też dwie dorosłe kobiety: Katarzyna
Wieczorek oraz Elżbieta Bilitewska203. Istotną rzeczą zarówno dla wizjonerek, jak i dla
innych mieszkańców parafii gietrzwałdzkiej było to, że Matka Boża przemawiała po
polsku204.
W owym czasie bowiem ludność warmińska była dręczona naciskami ze strony
władz pruskich, które za wszelką cenę chciały wykorzenić tożsamość narodową, kulturową
i religijną tej społeczności, którą w przeważającej mierze stanowili Polacy wyznający wiarę
katolicką205.
Informacje na temat objawień Najświętszej Panienki rozeszły się lotem błyskawicy
daleko poza Warmię, co zaowocowało wzrostem liczby przybywających do Gietrzwałdu
pątników206.
Do tego stanu rzeczy przyczyniły się głównie gazety polskie oraz pelplińskie
czasopismo „Pielgrzym”207. Było to jedyne polskie pismo na Pomorzu, które przetrwało
czasy germanizacji. Wydawane było bowiem począwszy od roku 1869 aż do roku 1939208.
Wieści o wydarzeniach w Gietrzwałdzie drukowane były na bieżąco. Przekazywano w ten
sposób m.in. relacje naocznych świadków209.
Rozgłos na temat objawień gietrzwałdzkich sprawił, że nawet w dni powszednie
przybywało do tej miejscowości blisko dwa tysiące ludzi210. W związku z tym pojawiały się
kłopoty transportowe. Ówczesna kolej bowiem nie była przygotowana na przewóz tak
licznej grupy pielgrzymów. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że z braku wagonów
osobowych, osoby chcące się udać do Gietrzwałdu na miejsce objawień, musiały odbywać

Ibid., s. 15; K. Bielawny, Gietrzwałd – miejsce objawień maryjnych, Olsztyn 2014, s. 18.
M. H. Kotlarz, op. cit., s. 35, 37; Orędzie gietrzwałdzkie, s. 21.
202Ibid., s. 36-37.
203 B. Tomczyk, S. Ryłko, Siostra Miłosierdzia Barbara Stanisława Samulowska wizjonerka z Gietrzwałdu i inne osoby
obdarzone łaską objawień, Kraków 1999, s. 18.
204 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 8.
205 J. Jasiński, Polityczna i religijna rola ośrodka gietrzwałdzkiego w latach 1877-1914, [w:] Maryjne orędzie, s. 7-28.
206 K. Bielawny, op. cit., s. 18.
207Orędzie gietrzwałdzkie, s. 49.
208http://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzym_(czasopismo), (dostęp: 02.10.2014 r.).
209Orędzie gietrzwałdzkie, s. 49-50.
210 K. Bielawny, op. cit., s. 43.
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podróż w wagonach bydlęcych211. Największą liczbę pątników odnotowano dnia 8 września
1877 r. Było ich blisko 50 tysięcy212.
Po zakończeniu objawień ruch pielgrzymkowy nie malał. Wręcz przeciwnie
utrzymywał się mniej więcej na stałym poziomie. Tak było do końca XIX w. Dopiero wiek
XX przyniósł mniejsze zainteresowanie Gietrzwałdem, jednakże liczba pątników i tak
w dzień odpustowy sięgała kilkunastu tysięcy213.
Objawienia w Gietrzwałdzie zostały oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki dopiero
sto lat później, w roku 1977. Dokonał zaś tego na mocy dekretu ordynariusz warmiński
biskup Józef Drzazga214.
Gietrzwałd na mapie turystyki religijnej
Pod koniec XIX w., a więc już po objawieniach, Gietrzwałd stał się jedną
z ważniejszych miejscowości kultu religijnego215. Podkreślić jednakże należy, że już
wcześniej wieś ta istniała na szlakach pielgrzymkowych. Począwszy od I poł. XV w. ludzie
przybywali tu, aby modlić się przed figurą gotyckiej Piety, przedstawiającej Maryję
trzymającą w ramionach ciało Jezusa. W II poł. wieku XVI przedmiotem kultu stał się
natomiast obraz Maryi z Dzieciątkiem216. Od objawień gietrzwałdzkich z 1877 r., wierni
przybywają tu, aby pomodlić się również przed kapliczką postawioną na pamiątkę tych
wydarzeń oraz nabrać wody z pobłogosławionego przez Maryję źródełka217.
Największy ruch w parafii zaobserwować można 29 czerwca – w dzień Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, 15 sierpnia – w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
oraz 8 września – w dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny218.
Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie – Bazylika Mniejsza Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej stanowi dziś centrum życia religijnego nie
tylko dla mieszkańców tej małej miejscowości i Warmii, ale zaryzykować można
stwierdzenie, że dla wielu Polaków i obywateli innych państw europejskich. Warto zatem
wspomnieć o wydarzeniach, które miały wpływ na późniejszą historię Gietrzwałdu,
gietrzwałdzkiej parafii i gietrzwałdzkiej świątyni.
M. Noskowicz, Pamiątka z Gietrzwałdu, s. 32
Orędzie gietrzwałdzkie, s. 50.
213Ibid., s. 51-52.
214 M. H. Kotlarz, op. cit., s.44.
215Ibid., s. 15.
216Ibid., s. 18-19; M. Nowak, J. Wojtkowski, Gietrzwałd, s. 1069-1071.
217 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 32, 45.
218Ibid., s. 20.
211
212

62

Zacząć trzeba od pierwszego kościoła w Gietrzwałdzie, który był prawdopodobnie
drewniany. Drugi, w stylu gotyckim, wzniesiono w XV w. z cegły i kamienia, jednakże
wieża posiadała elementy drewniane219. Jego konsekracja nastąpiła 31 marca 1500 r.220
Natomiast w roku 1568 nadano mu wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny221.
Konsekracji dokonał zaś biskup sufragan warmiński J. Wilde222. Na początku XVII w.
patronem świątyni, obok Najświętszej Maryi Panny, stał się święty Jan Ewangelista,
a w roku 1790 dołączyli do nich Święci Apostołowie Piotr i Paweł223.
Świątynię w Gietrzwałdzie można było określić mianem „sanktuarium” już w drugiej
połowie XVI w., gdy rozpoczął się kult obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Wówczas
pielgrzymi z różnych stron Polski przybywali tu, aby prosić Maryję o wstawiennictwo do
Boga, traktując Ją jako pośredniczkę ludzkich trosk.
Pod koniec XIX w. okazało się, że gietrzwałdzka świątynia nie jest w stanie pomieścić
wszystkich przybywających do tego miejsca pątników. Powodem były oczywiście
wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej. W związku z tym ówczesny proboszcz
Augustyn Weichsel podjął decyzję o dobudowaniu prezbiterium, wymurowaniu drewnianej
części wieży, a także zlecił zrobienie kilku małych udogodnień224.Prace trwały aż cztery lata,
od roku 1878 do roku 1882225. Obecnie świątynia gietrzwałdzka ma kształt krzyża
łacińskiego. Wspomniana część prezbiterialna rozbudowana została do trzech apsyd226.
Ściany pokryte są polichromią, a okna zdobią piękne witraże ze scenami tajemnic
różańcowych227. Pieczę nad wszystkim pełni Zakon Księży Kanoników Regularnych
Laterańskich228.
Pierwszą bardzo ważną datą w historii sanktuarium jest dzień 2 lipca 1970 r., kiedy
zostało ono wyniesione przez papieża Pawła VI do rangi bazyliki mniejszej229. Od tego czasu
świątynia nosi nazwę Bazyliki Mniejszej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Druga data
to 125 rocznica objawień gietrzwałdzkich. Wtedy to dnia 27 czerwca 2002 r. oficjalnie
powołano do istnienia Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie i zatwierdzono statut
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej230.

Ibid., s. 16-18, 20; M. Nowak, J. Wojtkowski, op. cit., s. 1069-1071; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich, t. 2, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1881, s. 566-567.
220 K. Bielawny, op. cit., s. 7; Słownik<, s. 566.
221Orędzie gietrzwałdzkie, s. 140.
222 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 18.
223Ibid., s. 19.
224Ibid., s. 16-17, 20-21; K. Bielawny, op. cit., s. 43-44.
225 K. Bielawny, op. cit., s. 43.
226Ibid.., s. 44; M. H. Kotlarz, op. cit., s. 21.
227 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 21.
228Ibid., s. 21; Orędzie gietrzwałdzkie, s. 138-139.
229 K. Bielawny, op. cit., s. 50; Informator Pielgrzyma 8(2001), s. 8; M. H. Kotlarz, op. cit., s. 16-17; 21.
230Orędzie gietrzwałdzkie, s. 138.
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Skarbami świątyni są przede wszystkim zabytkowa Pieta oraz obraz Maryi
z Dzieciątkiem.
Wspomniana Pieta była pierwszym obiektem czci religijnej w gietrzwałdzkim
kościele. Ta drewniana figura w stylu gotyckim przedstawiająca Matkę Bożą z ciałem
martwego Syna na kolanach została wykonana ok. 1425 r.231. W XV w. rzeźba została
umieszczona w ołtarzu głównym kościoła232. Dziś można ją podziwiać w kaplicy
Zgromadzenia Kanoników Regularnych Laterańskich233.
Drugim zabytkiem sakralnym, z którego słynie Gietrzwałdzka świątynia jest
cudowny obraz, ukazujący Matkę Bożą w niebieskim płaszczu i małego Jezusa w czerwonej
szacie234. Ponad nimi widoczni są dwaj aniołowie trzymający szarfę z łacińskim napisem: Ave
Regina Coelorum, Ave Domina Angelorum235,co w języku polskim znaczy „Bądź pozdrowiona,
Królowo Nieba, bądź pozdrowiona, Pani Aniołów236.
Nie wiadomo, kiedy dokładnie obraz ten został umieszczony w świątyni
w Gietrzwałdzie. Niemniej jednak już od drugiej połowy XVI w. był słynnym obiektem
kultu maryjnego. Przybywający tu pielgrzymi zanosili prośby do swojej Orędowniczki
o udzielenie potrzebnych im łask. Początkowo obraz wisiał w ołtarzu bocznym, jednakże
w na przełomie lat 1597/1598 umieszczono go w ołtarzu głównym. Po objawieniach
przeniesiono go do bocznej empory, gdzie wisiał aż do roku 1949, kiedy to ponownie znalazł
się na godnym miejscu w ołtarzu głównym, gdzie znajduje się do dzisiaj237.
W pierwszych latach kultu, w każdą niedzielę i święta, wierni przyozdabiali obraz
welonami238. Tak było do końca XVII w., kiedy Maryja i Jezus otrzymali srebrne korony.
W 1720 r. gietrzwałdzcy parafianie ufundowali aureolę złożoną z dwunastu srebrnych
gwiazd.

W

roku

1731,

dzięki

nowym

koronom

inkrustowanym

szlachetnymi

kamieniamipostaci nabrały nowego blasku, a trzy lata później ubrano je w srebrne
sukienki239. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w., wizerunek Maryi
z Dzieciątkiem umieszczono w złoconej ramie i dodano do niego ruchomą zasłonę w postaci
obrazu krakowskiego malarza, A. Trojkiewicza, przedstawiającego Matkę Bożą objawiającą
się dwóm małym wizjonerkom240. W roku 1967 wizerunek Maryi z Jezusem ukoronowany

M. H. Kotlarz, op. cit., s. 18-19.
Ibid., s. 27; Orędzie gietrzwałdzkie, s. 140.
233 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 28.
234Ibid., s. 28.
235 K. Bielawny, op. cit., s. 7; http://sanktuariummaryjne.pl/sanktuarium/obraz-matki-bozejgietrzwaldzkiej/galeriaobrazu/, (dostęp: 02.10.2014 r.).
236 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 28.
237Ibid., s. 27, 30.
238Ibid., s. 29-30, 31.
239Ibid., s. 29-30.
240Ibid., s. 30; F. Dylewski, Wczoraj i dziś Gietrzwałdu, Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny na rok 1981,
Olsztyn 1980, s. 98.
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został przez prymasa tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego241, w asyście kardynała
Karola Wojtyły – późniejszego papieża świętego Jana Pawła II oraz ówczesnego
ordynariusza diecezji warmińskiej biskupa Józefa Drzazgi242.
Jak wspomniano wyżej, kult cudownego obrazu istniał od początku jego pojawienia
się w gietrzwałdzkim kościele. Z biegiem czasu rosła liczba pielgrzymów, jak również
i liczba wiadomości o łaskach zsyłanych przez Najświętszą Panienkę. Dowodem na to są
wpisy zamieszczone w księdze parafialnej z końca XVII w., wspominające o wielu wotach,
jakie wieszano na głównym ołtarzu w podzięce za wysłuchane modlitwy243.
Kapliczka objawień
W celu upamiętnienia objawień w Gietrzwałdzie, 12 września 1877 r. postawiono
kapliczkę z figurą Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej244, którą sprowadzono
z Monachium245. Jak wynika z dokumentów, obiekt ten powstał na wyraźną prośbę
objawiającej się Maryi, którą wygłosiła dnia 9 lipca 1877 r.246 Matka Boża nie musiała zatem
bardzo długo czekać na spełnienie swoich oczekiwań.
Według treści objawień każdy, kto z wiarą i ufnością przychodzi pod kapliczkę
i kładzie na niej lniane płótno, które później przykłada w chore miejsca, będzie
uzdrowiony247.
Być może właśnie to przesłanie sprawia, iż kapliczka jest obok samego kościoła
jednym z najważniejszych obiektów sakralnych Gietrzwałdu. Umiejscowiona przy klonie, na
którym Maryja ukazywała się dwóm kilkunastoletnim dziewczętom248, po objawieniach
w 1877 r. zaczęła przyciągać ludzi ze wszystkich zakątków będącej wówczas pod zaborami
Polski249. Wierni przybywają też dziś, ufni w cudowną moc modlitwy i pełni nadziei na to,
że i im Matka Boża udzieli łaski uzdrowienia.
Cudowne Źródełko
Z objawieniami gietrzwałdzkimi wiąże się nie tylko wspomniana wyżej kapliczka, ale
także pobłogosławione przez Najświętszą Maryję Pannę źródełko, które już od 8 września
1877 r. jest miejscem często odwiedzanym przez osoby, które charakteryzuje ogromna wiara
M. H. Kotlarz, op. cit., s. 24, 31.
Ibid.
243Ibid., s. 31-32; Słownik<, s. 566.
244 K. Bielawny, op. cit., s. 44; M. H. Kotlarz, op. cit., s. 39; Słownik<, s. 566.
245 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 39; Słownik<, s. 566.
246Orędzie gietrzwałdzkie, s. 141; J. Nowak, Świadectwo o łaskach Gietrzwałdzkich, [w:] Maryjne Orędzie, s. 105-110.
247Ibid.
248 M. H. Kotlarz, op. cit., s. 38; Słownik<, s. 566.
249Ibid., s. 567.
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w to, że woda z tego zdroju ma właściwości uzdrawiające, że leczy wszelkie przypadłości.
Od tamtego czasu poszukiwane są dowody tzw. cudownych uzdrowień. Do tej pory udało
się potwierdzić wiele przypadków tzw. cudownych ozdrowień. Dotyczyły one chorób,
wobec których medycyna w XIX w. była, i dziś w XXI wieku często jest, bezradna.
Najczęściej są to wszelkiego rodzaju nowotwory, paraliże, tętniaki czy też epilepsja,
bezpłodność, ale nie tylko250.
Owo Cudowne Źródełko umiejscowione jest nieopodal lasku plebańskiego251,
zaledwie 300 metrów od Sanktuarium. Prowadzi do niego malownicza Aleja Różańcowa,
wzdłuż której rosną drzewa grabowe252.
Aleja Różańcowa
Aleja Różańcowa jest swoistą drogą prowadzącą do Cudownego Źródełka. Powstała
tuż po objawieniach gietrzwałdzkich. Wówczas przy wysadzanej grabiną alei postawiono
piętnaście

niewielkich

drewnianych

kapliczek,

przedstawiających

sceny

tajemnic

różańcowych . Sto lat później stare kapliczki wymieniono na nowe. Projekt stworzył
253

architekt białostocki Sylwester Kwiatkowski, natomiast kapliczki wykonał rzeźbiarz
z Myślenic – Józef Kasprzycki254.
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Droga Krzyżowa
Przy wspomnianym już wyżej lasku plebańskim umiejscowiono Drogę Krzyżową255.
Idea zbudowania tego obiektu zrodziła się na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.,
jednakże dzieło to zaczęto realizować dopiero pod koniec ubiegłego stulecia. Od tego czasu
stopniowo na błoniach gietrzwałdzkich zaczęły pojawiać się kolejne stacje Drogi Krzyżowej
w formie kapliczek z figurami ukazującymi sceny męki Jezusa Chrystusa. Artystą, który
wyrzeźbił owe figury był Jan Stępkowski ze Strzegowa. Kapliczki zaprojektował zaś Marcin
Dutko z Warszawy256.
Infrastruktura turystyczna
Celem pielgrzymek jest oczywiście odwiedzenie miejsc kultu. Niemniej jednak
równie ważna jest baza turystyczna danej miejscowości, dająca przybywającym do niej
pątnikom możliwość zakwaterowania, wyżywienia i zakupu pamiątek.
Gietrzwałd jest pod tym względem bardzo dobrze zorganizowany. Pielgrzymi mają
tu do dyspozycji trzy domy, w których mogą, oczywiście za pewną opłatą wynająć pokój.
Pierwszym z nich jest Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II, gdzie można także skorzystać
z jadalni, zamówić posiłki oraz oddać się modlitwie w umiejscowionej w tym samym
budynku kaplicy257. Drugim obiektem jest Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy Fundacji
Przyjaciół

Sanktuarium

zorganizowania

Matki

konferencji,

Bożej

seminariów

Gietrzwałdzkiej,
lub

gdzie

sympozjów258.

istnieje

Trzecia

możliwość

możliwość

to

skorzystanie z noclegów oferowanych przez Dom im. Siostry Barbary Samulowskiej,
w którym znajduje się też kaplica z Najświętszym Sakramentem259.
Pielgrzymi nie muszą zwiedzać sanktuarium na własną rękę. Istnieje bowiem
możliwość skorzystania z usług przewodnika260.
Każdy, kto jedzie do takiego miejsca jak Gietrzwałd, pragnie przywieźć ze sobą jakąś,
chociaż drobną pamiątkę. Warto zatem wspomnieć, że możliwość zakupu książek
i dewocjonaliów oferuje sklep znajdujący się tuż przy Domu Pielgrzyma. Dla

Orędzie gietrzwałdzkie, s. 143.
http://sanktuariummaryjne.pl/modlitwa/droga-krzyzowa/historia/, (dostęp: 02.10.2014 r.).
257http://sanktuariummaryjne.pl/dla-pielgrzymow/noclegi/dom-pielgrzyma-im-jana-pawla-ii/, (dostęp: 02.10. 2014
r.).
258http://sanktuariummaryjne.pl/dla-pielgrzymow/noclegi/osrodek-szkolno-wypoczynkowy-fundacji-przyjaciolsanktuarium-matki-bozej-gietrzwaldzkiej/, (dostęp: 02.10.2014 r.).
259http://sanktuariummaryjne.pl/dla-pielgrzymow/noclegi/dom-im-siostry-barbary-samulowskiej/, (dostęp:
02.10.2014 r.).
260http://sanktuariummaryjne.pl/dla-pielgrzymow/msze-w-dla-pielgrzymow-i-spotkanie-z-przewodnikiem/,
(dostęp: 02.10.2014 r.).
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zapominalskich,lub dla tych, którzy z różnych względów nie mogli sobie pozwolić na zakup
pamiątek na miejscu istnieje możliwość zamówienia ich drogą listową lub e-mailową261.
Zaryzykować można zatem stwierdzenie, iż włodarze Gietrzwałdu starają się uczynić
tę miejscowość gościnną i przyjazną każdemu, kto do niej przybywa.
Zakończenie
Powyższe rozważania ukazują Gietrzwałd jako miejsce szczególne, wpisane na stałe
w historię Polski przede wszystkim poprzez pryzmat objawień jakie miały miejsce w 1877 r.
Pielgrzymi przybywają dziś do Gietrzwałdu nie tylko z powodu tychże wydarzeń.
Kierują się również potrzebą pomodlenia się przed słynącymi łaskami obrazem Najświętszej
Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus. Największa liczba pielgrzymów przybywa do
Gietrzwałdu w każdą pierwszą niedzielę następującą po święcie Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny przypadającym na dzień 8 września. Kościół jest ich pełen już od soboty.
Pielgrzymki mają różny charakter. Ludzie przybywają do Gietrzwałdu z różnymi
intencjami. Dla jednych jest to droga indywidualna, inni przebywają ją grupowo. Są tacy,
którzy decydują się na wędrówkę pieszą i tacy, którzy przyjeżdżają tu różnymi środkami
lokomocji (pociągami, autokarami, a nawet prywatnymi samochodami).
Wśród pątników spotkać można nie tylko Polaków, ale też osoby z innych krajów
świata. Niewątpliwie zatem wydarzenia z końca XIX w. rozsławiły tą warmińską wieś,
leżącą pomiędzy Ostródą a Olsztynem, nie tylko na całą Europę, ale również na cały świat.

http://sanktuariummaryjne.pl/dla-pielgrzymow/pamiatki-z-gietrzwaldu/, (dostęp: 02.10.2014 r.).
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RADOSŁAW BANCERZ
Siedlce

Odkrywanie powiatu ryckiego. Najstarsze świątynie katolickie w regionie

Tereny powiatu ryckiego często zmieniały swoją przynależność administracyjną.
Wielokrotne zmiany podziału terytorialnego kraju poskutkowały brakiem jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie: czy powiat rycki jest częścią Lubelszczyzny czy Mazowsza?
Dodatkowo sprawę skomplikowało zaliczenie regionu, w XIX w.,

do województwa

podlaskiego ze stolicą w Siedlcach. Wiele współczesnych przewodników turystycznych
posługuje się kluczem geograficzno-historycznym dzieląc kraj na krainy geograficzne bądź
historyczne. W ten sposób dawna ziemia stężycka leżąca do 1795 r. w województwie
sandomierskim, obecnie utożsamiana z powiatem ryckim, często znajduje się na marginesie
opracowań turystycznych. Autorzy mając problem z jednoznacznym zakwalifikowaniem
regionu traktują go po macoszemu. Rekompensują to wydawnictwa lokalne. Brakuje jednak
w nich kompleksowego opisania zagadnienia zabytków sakralnych tego obszaru. Informacje
są rozproszone w pracach mających różną wartość merytoryczną. Nie pokuszono się
również o wykonanie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej obiektów sakralnych z tego
terenu. W sposób subiektywny wytypowałem dziewięć, moim zdaniem najciekawszych,
świątyń obrządku rzymsko-katolickiego z powiatu ryckiego. Mam nadzieję, że prezentacja
zachęci państwa do odwiedzenia mojej małej ojczyzny i zapoznania się z jej atrakcjami.
Stężyca nad Wisłą262 ma najdłuższą i najciekawszą historię w powiecie. Jest to dawny
ośrodek handlu wiślanego, siedziba starosty oraz miasto królewskie. W wyniku wojen
i zmian koryta rzeki, upadła w XVII w. Obecnie o dawnej świetności Stężycy przypominają
dwa kościoły, od pokoleń służące mieszkańcom. Parafia stężycka, mieszcząca się w kościele
pod wezwaniem św. Marcina Biskupa263, jest najdłużej funkcjonującą parafią w Diecezji
Siedleckiej. Jak podaje kronikarz Jan Długosz, kościół został wzniesiony w końcu XIII w.
przez Jana Plebana264. Materiałem budulcowym była palona cegła. Mury wtedy postawione
służą wiernym po dziś dzień. Brak aktu erekcyjnego i wiarygodnych źródeł pisanych, nie
pozwala jednoznacznie określić daty rozpoczęcia i zakończenia budowy. Za początek
inwestycji uznaje się rok 1331, ponieważ taką datę i imię Johannes, wyciśnięte przed
wypaleniem, odnaleziono na kilku cegłach w murze świątyni. Pewną informacją jest fakt,
V. K. Kurzyp, Kartki z historii Stężycy, Stężyca 1989, passim; K. Kurzyp, Stężyca przez dzieje, Stężyca 1989, passim.
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo lubelskie tom 22, red. I. Kochanowska, Warszawa 1995,
s. 435.
264 K. Kurzyp, Kościół parafialny w Stężycy nad Wisłą, Stężyca 2007, s. 3.
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iż w 1434 r. obiekt był już użytkowany. Przerywana najazdami Tatarów i Litwinów oraz
wylewami Wisły budowa trwała 103 lata. Możliwa była dzięki królewskiej fundacji.265 W ten
sposób powstał266 orientowany, murowany, późnogotycki kościół. Wykonany z wypalanej
cegły gotyckiej, w układzie polskim, jednonawowy, na planie prostokąta z wyższym
prezbiterium, zamknięty ścianą prostą. Zewnątrz prezbiterium i nawa opięte są uskokowymi
skarpami, a w ścianach znajdują się otwory maculcowe. Północna ściana prezbiterium jest
ozdobiona fryzem rombowym z zendrówek. Szczyty – zachodni nawy i wschodni
prezbiterium – trójkątne ze sterczynami. Natomiast wschodni – przedzielony środkową
skarpą, ożywiony tynkowanymi blendami ostrołukowymi i kolistymi. W dolnej części
skarpy znajduje się wnęka z rzeźbą ludową Chrystusa Frasobliwego. Okna – ostrołukowe
we wnękach rozglifowanych, zamkniętych półkoliście. Dachy – dwuspadowe, dachówkowe.
Jest tam również niższe prezbiterium i drugi oddzielny, wyższy dach nad nawą, nad nim
wieżyczka na sygnaturkę, kryta blachą. Do zasadniczej bryły kościoła dobudowano od
północnej ściany: prezbiterium z zakrystią na planie prostokąta ze sklepieniem kolebkowym,
poprzedzone kwadratową kruchtą z krytym dachówką dachem pulpitowym. Niedługo po
wybudowaniu nawy, od południa została wzniesiona kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Jest
ona równa wysokością nawie, z tego samego materiału co kościół, dekorowana cegłami oraz
pasami tynkowymi. Dach – trzyspadowy, dachówkowy. Pod prezbiterium i kaplicą
znajdowały się krypty przeznaczone dla dobroczyńców kościoła, duchownych oraz
zmarłych na urzędzie członków dozoru kościelnego. W drugiej ćwierci XVI w. do nawy,
z prezbiterium do zakrystii i do kruchty, dodano portale arkadowe z piaskowca. Są one
bogato zdobione, zachodni w przytłuczach arkad ma godła Polski i Litwy, przypomina
o królewskim patronacie nad świątynią. Południowy natomiast zdobią herby Odrowąż
i Grzymała267. Kolejni administratorzy fary starali się pozostawić trwały ślad po sobie.
W I poł. XVII w. dobudowano do nawy od południa kruchtę murowaną. Napaść wojsk
szwedzkich na miasto w 1655 r. rozpoczęła najbardziej tragiczny okres w dziejach
miejscowości. Zubożenie parafian i spadek dochodów plebana, spowodowały duże
zaniedbania w utrzymaniu budynku. Sytuacja Stężycy zaczęła się stabilizować po 1721 r.
gdy po latach wojen w Rzeczypospolitej zapanował pokój. W XVIII w. wzniesiono kolejną
kaplicę, z uzyskanego wskutek rozbiórki materiału gotyckiego, zwaną prepozytalną268.
W 1740 r. rozpoczął się wyczekiwany remont. Wymieniono niektóre elementy drewniane,
poszycie

dachowe,

naprawiono

posadzki.

Z

zachowanej

dokumentacji

kościelnej

Ibidem, s. 4.
W literaturze znalazłem termin ,,wiślano-bałtycki’’ styl architektoniczny, v. W. Światkowski, Podlasie. Piąta
wycieczka po kraju, Warszawa 1929, s. 86.
267Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom X województwo warszawskie zeszyt 21 Powiat Rycki, red. I. Galicka,
H. Sygietyńska, Warszawa 1967, s. 23-25.
268 K. Kurzyp, Kościół parafialny w Stężycy<, s. 5.
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dowiadujemy się, iż remont zakończono w 1821 r.269 Podczas I wojny światowej parafia
utraciła na rzecz wojsk rosyjskich trzy dzwony. Znacznie gorzej zakończył się drugi
światowy konflikt przetaczający się przez Stężycę. W drugiej poł. 1944 r. artyleria niemiecka
regularnie ostrzeliwała wschodni brzeg Wisły. W dniu 3 września ostrzał ten spowodował
pożar fary. Spłonęła całość belkowania. Dzięki przezorności ówczesnego proboszcza, ks.
Edwarda Bielińskiego, zawczasu przeniesiono w bezpieczne miejsce niektóre elementy
wyposażenia. Część z nich ukryto w krypcie pod ołtarzem. Już w 1946 r. rozpoczęto starania
o pozyskanie środków na odbudowę kościoła parafialnego. Do 1952 r. odtwarzano
drewniane elementy konstrukcji dachowej, zabezpieczano mury i kompletowano brakujące
wyposażenie270. Spośród wielu interesujących zabytków, które znajdują się w kościele, na
uwagę zasługuje rokokowy ołtarz główny. Godna uwagi jest także murowana,
czworoboczna dzwonnica klasycystyczna z 1830 r.271
O dawnym znaczeniu Stężycy przypomina również kościół pod wezwaniem
Wniebowstąpienia Pańskiego (drugi murowany kościół w miejscowości), który został
wzniesiony w stylu barokowym. Położony został na planie prostokąta, obustronnie
otynkowany, jednonawowy, z wyższą półkolistą apsydą i kwadratową zakrystią od
północnej strony272. Kościół posiada ujęty spływami, zwieńczony trójkątnym frontonem
szczyt fasady

. Wzniesiono go w 1790 r. dla braci z zakonu franciszkańskiego,

273

sprowadzonych do miasta w celu przeciwdziałania reformacji w 1591 r. Otrzymali oni do
swej dyspozycji kościół i budynki murowane wystawione w latach 1633-1653, które zostały
porwane przez nurt Wisły w 1751 r.274 Następnie z gruzów wykonano fundamenty, na
których postawiono, już w oddaleniu od rzeki, drewniany kościół z towarzyszącymi mu
drewnianymi zabudowaniami gospodarskimi i mieszkalnymi. Bracia mniejsi żyli skromnie,
ich sytuacja materialna przedstawiała się tragicznie. Gdy w 1790 r. wszystko co z takim
trudem odbudowali strawił ogień, z ogromną energią do odbudowy zabrał się ks.
O. gwardian Marceli Jurkiewicz, który to wzniósł mury, pozostawiając skompletowanie
wyposażenia przyszłym pokoleniom275. I tak przez następne lata ojcowie franciszkanie
przyozdabiali swą świątynię. W ramach represji po powstaniu styczniowym, skasowano
w Królestwie Polskim wiele zakonów katolickich, w tym Franciszkanów. W nocy z 27 na 28
października 1864 r., w nieznanym kierunku, wywieziono czterech ostatnich braci i ślad po
nich się urwał276. O traumie powstania i ofiarności społeczeństwa Stężycy i okolic
przypomina figura NMP z wyrytą datą R. 1863 d. 8 czerw, stojąca na postumencie na
Ibid., s. 6-7.
Ibid., s. 8-7.
271 J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia, Warszawa 2013, s. 177.
272Zabytki architektury<, s. 435.
273 J. Żabicki, op. cit., s. 178.
274 http://www.gmina-stezyca.pl/o-gminie/historia, (dostęp: 21.09.2014 r.).
275 K. Kurzyp, Franciszkanie Stężyccy, Stężyca 1990, s. 13.
276Id., Stężyca nad Wisłą, Stężyca 1989, s. 104.
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cmentarzu pofranciszkańskim277. Wchodzących do pobielonej, skrytej za drzewami świątyni
wita dziewiętnastowieczna brama, służąca również za dzwonnicę z ok. 1820 r.278 Kościół ten
jest użytkowany przez mieszkańców, zabytki składające się na jego wyposażenie są w
dobrym stanie, styl ich wykonania powoduje, iż z całą pewnością mogę polecić to miejsce do
zwiedzenia. Jest to dobry przykład służący do zapoznania się z barokowym stylem w sztuce
sakralnej XIX w. Szczególnie interesujący jest prospekt organowy oraz ambona z I połowy
XIX w.279 Elementów zdobiących kościół jest tak dużo, że nie sposób wszystkich wymienić.
Obrazy, wota, naczynia liturgiczne i wiele innych<, trzeba po prostu samemu to
zobaczyć280.
Brzeziny – miejscowość w gminie Stężyca. Znajduje się tam kościół parafialny pod
wezwaniem św. Sebastiana281. Początki świątyni nie są jasne. Jak podaje oficjalna strona
internetowa

diecezji

siedleckiej,

parafia

powstała w

1684 r. Mieścić

się

miała

w wybudowanym rok wcześniej drewnianym kościele, do którego wkrótce dostawiono
murowaną kaplicę282. Niektóre opracowania podają wersję odwrotną, iż to kaplica była
pierwsza, a później dostawiono do niej większy kościółek drewniany283. Z pewnością obecny
kościół pochodzi z I poł. XVIII w., jest on orientowany, konstrukcji zrębowej, jednonawowy,
z prezbiterium o trójbocznym zamknięciu na planie krzyża. Południowe ramię stanowi
murowana kaplica. Od frontu nawę poprzedza kruchta, wyższa od nawy. Chór
nadwieszony, wsparty na słupach z ponad stuletnimi organami. Styl w jakim go wzniesiono
określa się jako eklektyczny. Miejscowa legenda podaje, iż część murowaną wzniesiono na
prośbę króla Jana III Sobieskiego. Kaplica pochodzi z 1680 r.284 Osoba zwycięzcy spod
Wiednia, trwale zapadła w pamięć mieszkańców Brzezin. Królowi sarmacie przypisuje się
sadzenie lip, rosnących wokół kościoła do połowy XX w. Styl wyposażenia – barokowy, fara
utrzymywana była staraniem miejscowych dzierżawców dóbr starostwa stężyckiego,
dbających wraz z kmieciami z okolicznych królewszczyzn o parafialny kościół285. W XIX i XX
w. ubogie społeczeństwo nie było w stanie zmienić założenia bryły, dzięki czemu przetrwał
on do dnia dzisiejszego bez zmian. Wnętrze oparte o ludowe, proste formy
z wyeksponowanymi artefaktami z XVII i XVIII w., szczególnie cennymi dla parafian.
Brzeziny to urokliwie położona, mała miejscowość, daleko od szlaków komunikacyjnych.
Niełatwo tam trafić, ale na pewno warto zadać sobie trud, aby w letni dzień usłyszeć szum

F. Pawłowski, Obiekty sakralne w gminie Stężyca w 1996 r., Stężyca 1997, s. 56.
Ibid., s. 55.
279 J. Żabicki, op. cit., s. 178.
280Katalog zabytków<, s. 25-27.
281Zabytki architektury<, s. 429.
282 http://diecezja.radiopodlasie.pl/?pageId=63&pr=18, (dostęp: 21.09.2014 r.).
283 J. Żabicki, op. cit., s. 29.
284 Z. Lipski, A. Łuczyński, Powiat rycki. Poznaj jego walory. Wypis z dziejów. Krajoznawstwo, miasta, wsie i osady
powiatu ryckiego, Dęblin 2009, s. 154.
285Katalog zabytków<, s. 4-5.
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500 letnich lip i poczuć zapach starego drewna, by w zadumie i ciszy poświęcić chwilę na
kontemplację otaczającego nas świata.
Drewniane kościoły wiejskie mają swój romantyczny czar. Do takich urokliwych
obiektów z pewnością należy wzniesiony w 1745 r. we wsi Żabianka, w gminie Ułęż, kościół
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny286. Usytuowany na skarpie
wieprzańskiej, wzniesiony kosztem Feliksa Bętkowskiego, starosty stężyckiego. Postawiony
na planie krzyża, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej, orientowany. Prezbiterium
i ramiona krzyża mają trójboczne zamknięcia. Do prezbiterium od północy przylega
zakrystia. Kruchty zostały wykonane w XIX w. i dostawione do nawy od frontu oraz od
południa287. Wnętrze bogato zdobione288. Wykończenia ciesielskie na wysokim poziomie
mistrzów drewna, pracujących przez pokolenia na rzecz świątyni. Większość wyposażenia
jest w stylu rokokowo-klasycystycznym, XVIII w. reprezentowany jest przez barok. Na
uwagę zasługują interesujące przykłady polskiego rękodzieła artystycznego: portret
proboszcza

kłoczewskiego

Antoniego

Sebastiana

Sojewskiego,

prymasa

Michała

Poniatowskiego i Łukasza Bętkowskiego z XVIII i XIX w., a także figury świętych i postaci ze
starego testamentu289. Mnogość artefaktów wartych polecenia sprawia, iż nie jest się w stanie
wskazać wszystkich. Warto jednak wspomnieć o ołtarzu głównym z końca XVIII w. i chórze
muzycznym wspartym na czterech słupach profilowanych. Wzrok przykuwa tabernakulum
zwieńczone rzeźbą pelikana oraz bogato zdobione, okute drzwi do zakrystii z XVII w. Na
ścianach widnieją tablice nagrobne hojnych darczyńców. Znajduje się tam również Figura
Chrystusa Ukrzyżowanego, wykonana z kości słoniowej, pochodząca z końca XVIII w.290 Od
połowy XX w. na zewnątrz stoi – niegdyś służąca jako brama – dzwonnica z XVIII w.,
z dzwonami z tego samego okresu. To tylko część z tego co warto zobaczyć w Żabiance –
dumnej z swej perełki architektonicznej wsi z XV w., skrywającej skarby sztuki sakralnej. Na
szczęście dzięki pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, możliwe stało się
przeprowadzenie prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia ścian, fundamentów i całości
konstrukcji posiadającej już 269 lat. Podczas prac przy wymianie podłogi natrafiono na trzy,
do tej pory nieznane, krypty. Sprawą zajęli się archeolodzy z Lublina. Na wyniki ich prac
trzeba będzie jeszcze poczekać291. Z tym większą przyjemnością zachęcam do osobistego
odwiedzenia parafii w Żabiance.
Miejscowość Bobrowniki292 jest przykładem tego jak natura może pokrzyżować plany
człowieka i w oka mgnieniu zniszczyć to, co budował on przez lata. Jest to jedna
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289 Z. Lipski, A. Łuczyński, op. cit., Dęblin 2009, s. 181.
290Katalog zabytków <, s. 29-30.
291 Ł. Prusak, Górale dadzą świątyni drugie życie, ,,Twój Głos. Gazeta powiatu ryckiego’’, 32(554)2014, s. 8.
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z najstarszych miejscowości w regionie, leżąca w średniowieczu na lewym brzegu Wisły,
oddalona od zejścia się jej z Wieprzem, związana z Sieciechowem – ośrodkiem administracji
państwowej i kościelnej starostwa radomskiego. Niemal całkowicie płaski teren sprzyjał
nagłym rozlewom obu tych rzek. Powstanie nowego koryta rzeki Wisły, a co za tym idzie,
łączącego się z nią teraz w innym miejscu Wieprza, sprawiły, iż Bobrowniki znalazły się na
lewym brzegu Wisły, w miejscu gdzie Wieprz zasila ją swymi wodami. Kolejni właściciele
z rodu Tarłów, posiadający te ziemie, starali się podnieść znaczenie i prestiż swego rodu.
Dlatego wystarali się o przywilej lokacyjny w 1485 r. Rozwój miasta został zahamowany
wraz z zanikiem znaczenia spławu rzecznego oraz oddalenia traktu uściługskiego
budowanego w latach 1832-1835 od osady. Dlatego stała się ona mało atrakcyjna dla
żydowskich i polskich rzemieślników. W 1868 r. Bobrowniki tracą prawa miejskie. Pożar
z 1928 r. dopełnił zniszczenia, grzebiąc pamiątki mieszczańskiego życia. Pozostał tylko zarys
kwadratowego rynku w centrum miejscowości. Namacalnym dowodem przeszłości
Bobrownik jest murowany kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny293. Obecne miejsce modlitwy wiernych parafii, utworzonej w 1503 r., to wybudowany
w latach 1637-1649 na starszych fundamentach, otynkowany, orientowany, kościół. Został on
wybudowany w stylu późnorenesansowym (renesans lubelski) z elementami gotyckimi,
opięty skarpami, jednonawowy, z prezbiterium równym szerokością nawie, o prostym
zamknięciu294. Od północy ulokowana jest kaplica, w przedłużeniu zakrystia i kruchta. Od
południa kaplica MB Różańcowej z kruchtą od strony prezbiterium. Ciekawie wygląda
trzykondygnacyjny szczyt podzielony bledami arkadowymi, ujęty spływami i sterczynami.
Wyposażenie kościoła – barokowe i barokowo-klasycystyczne. Na teren kościoła obsadzony
wiekowymi lipami, dającymi zbawienny cień w upalne dni, ogrodzony płotem
zbudowanym w XVII w., wchodzi się przez masywną czworoboczną wieżę dzwonnicobramę z I poł. XVIII w. Nakryta jest ona cebulastym hełmem295. Znajdujemy w kościele
elementy wystroju z XVII, XVIII i XIX stulecia296. Z pewnością warto przyjechać do
Bobrownik, by oderwać się od tradycyjnych miejsc turystycznych w regionie i poczuć magię
dzikich nadrzecznych widoków.
Przez wieki wielkie rody odgrywały znaczącą rolę mecenasów sztuki i budownictwa
sakralnego. Dla omawianego obszaru takimi mecenasami stali się człokowie rodziny
Kickich, która w okresie zaborów osiedliła się w gnieździe rodowym Sobieskich.
W Sobieszynie wdowa po hrabim Kajetanie Kickim wybudowała kościół, o którym teraz
kilka słów. Fara pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowana w latach 18831886297 w stylu neogotyckim, zdecydowanie dominuje w krajobrazie okolicy. Kościół –
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295Ibid., s. 27.
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293
294

74

otynkowany, z bazami likowanymi, o trzech nawach z transeptem. Od frontu
trójkondygnacyjna wieża o podstawie kwadratowej, lekko wysunięta przed lico fasady. We
wnętrzu znajduje się krzyżowo-żebrowe sklepienie na gurtach, poza dawną kaplicą Kickich.
Wnętrze i wyposażenie utrzymane w tym samym stylu co bryła budowli. Ciekawie
prezentuje się plebania z tego samego okresu, eklektyczna z elementami neogotyckimi298.
Całość projektował Paweł Wójcicki299. Hrabina Marianna Franciszka z domu Moszkowska,
nie doczekawszy się potomstwa z Kickim, po jego śmierci całkowicie poświęciła się
wypełnianiu jego ostatniej woli zawartej testamencie. Hrabia (jak to często bywało w jego
sferze) po latach młodzieńczych wojaży, pod koniec życia postanowił zająć się „pracą
u podstaw’’. Przeznaczył część swych dóbr jako zabezpieczenie dla funkcjonowania
wzorowego gospodarstwa rolnego, mającego swym przykładem oddziaływać na zacofane
chłopskie, ale i szlacheckie, gospodarstwa północnej Lubelszczyzny. W murach tej dobrze
uposażonej instytucji mieli się kształcić przyszli, światli gospodarze. Jak głosi legenda samo
ufundowanie kościoła miało być formą pokuty za młodzieńcze wybryki Kajetana Kickiego.
We wnętrzu znajdujemy: obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z 1899 r., pędzla Józefa
Buchindera oraz rzeźby Matki Boskiej i św. Jana, wykonane przez Wincentego Bogacza. Na
uwagę zasługuje krucyfiks z XVII w.300 Wszystko wskazuje, iż obecną lokalizację kościoła
zawdzięczamy hrabinie. Sam Kajetan Kicki miał obrać inne położenie w miejscu gdzie stały
krzyże choleryczne. Ostatecznie, na życzenie hrabiego, postawiono tam kapliczkę
baldachimową. Na postumencie figura MB zastąpiła, wcześniejszą, zniszczoną przez
żołnierzy radzieckich, figurę św. Floriana301. W kościele znajdujemy bogate polichromie,
malowane ściany i sklepienia z wkomponowaną tablicą, upamiętniającą fundatora oraz tarczą
herbową Kickich. Pokazują jak można łączyć rożne elementy i uzyskać przy tym harmonijną
całość, co nie jest zawsze łatwe, gdy myśli się o pokazaniu wielkopańskiego gestu
mecenasa302.
Kłoczew to wieś szlachecka, istniejąca już w XVI w., związana z rodziną
Kłoczowskich. Parafia z 1575 lub 1579 r. Budynek kościelny był budowany od połowy XVII
w. Z tego okresu zachowały się fundamenty jednej z naw i mury prezbiterium. W okresie
potopu szwedzkiego przerwano budowę kościoła. Została ona wznowiona w II poł. XVIII w.
dzięki Janowi Rostworowskiemu, ówczesnemu właścicielowi dóbr. Konsekracja miała
miejsce w 1793 r.303 Orientowany, jednonawowy z wyodrębnionym na zewnątrz, półkolistym
prezbiterium, kościół parafialny pod wezwaniem Jana Chrzciciela jest wybudowany w stylu
barokowym. Przylega do niego piętrowa zakrystia. Umieszczona jest tam trójdzielna fasada
Katalog zabytków <, s. 84.
J. Żabicki, op. cit., s. 175.
300 Z. Lipski, A. Łuczyński, op. cit., s. 178.
301 M. Łukasik, A. Maśkiewicz, Krzyże i kapliczki przydrożne w powiecie ryckim, Ryki 2012, s. 70.
302 W. Światkowski, Podlasie. Piąta wycieczka po kraju, Warszawa 1929, s. 82-83.
303 Z. Lipski, A. Łuczyński, op. cit., Dęblin 2009, s. 43.
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z niskimi wieżami (1720 r.), poprzedzona niewielką kruchtą (1750 r.), którą opinają
uproszczone pilastry. W celu urozmaicenia dodano tam nisze i płyciny. Konstrukcję wieńczy
czworoboczna wieża, ujęta spływami wolutowymi po bokach. Od wschodu położone jest
prezbiterium zwieńczone wysokim szczytem na cokole. Szczytujęty jest spływami
wolutowymi, zwieńczony naczółkiem i zamkniętym łukiem odcinkowym. Tam znajduje się
wejście na balkon, który służył do wystawiania Najświętszego Sakramentu. Nawę
przykrywa sklepienie kolebkowe na zdwojonych gurtach z lunetami. Znajduje się tam też
prezbiterium-koncha również z lunetami. We wnętrzu usytuowana jest barokowa,
iluzjonistyczna polichromia. Wyposażenie stanowią: chrzcielnica, organy, ołtarz główny
oraz zdobienia rokokowe304. Na mur świątynny składają się: barokowa brama, sześcioboczna
dzwonnica oraz (w tym samym kształcie i stylu) kaplica św. Barbary. Plebania mieści się
w pochodzącym z przełomu XVII/XVIII w. budynku po szpitalu dworskim. Kłoczewski
kościół stoi w centrum wsi, na skrzyżowaniu dróg. Wyeksponowany na wzgórzu, dominuje
nad miejscową zabudową. Z daleka widoczny na tle okolicznych lasów, pól i stawów
oblewających wieś od południa, zachęca do zwiedzenia. Mimo chłodu panującego
wewnątrz, warto tam wstąpić choć na chwilę.
Ryki305 to wieś królewska, rywalizująca ze Stężycą o miano stolicy starostwa.
Pierwsze wzmianki na temat Ryk pojawiły się w I poł. XV w. Znaczny rozwój osady nastąpił
w XIX w. na skutek rozbudowy dróg: bitych – na trakcie Lublin–Warszawa i żelaznych – na
trakcie Dęblin (Iwanogród)–Łuków. Wtedy też rozpoczęła się długa rywalizacja z Dęblinem
jako

konkurencyjnym

ośrodkiem

(handlowo-rzemieślniczym,

później

również

administracyjnym), także dążącym do uzyskania praw miejskich. Aspiracje te Ryki spełniły
w 1957 r. Zwieńczeniem wysiłków osady, było uznanie jej za stolicę powiatu w 1999 r.
W początkach XX stulecia osada była biednym ośrodkiem rzemiosła i wymiany handlowej.
W opłakanym stanie był barokowy kościół, nie nadający się na siedzibę sporej parafii ryckiej.
Po wyznaczeniu nowej nekropolii, za kolejny cel parafianie postawili sobie budowę nowej
świątyni. Po wielu perypetiach z załatwianiem formalności prawnych i poszukiwaniem
działki, ruszyła zbiórka pieniędzy prowadzona w całej diecezji i nie tylko. I tak w 1908 r.
wbito pierwszy szpadel na placu budowy306. Budowla według projektu Józefa Piusa
Dziekońskiego powstawała sześć lat. Zbudowano ceglany kościół na planie krzyża
łacińskiego, neogotycki, halowy, o trzech nawach z transeptem, z prezbiterium zamkniętym
trójboczną absydą i wejściem usytuowanym w strzelistej wieży frontowej307. Kościół stał się
oficjalnie nową siedzibą parafii w 1922 r., po konsekrowaniu go przez biskupa siedleckiego
Henryka Przeździeckiego. (Do roku 1940 stał i był użytkowany jako kaplica cmentarna stary
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kościół z XVIII w.)308 Za najcenniejsze elementy wyposażenia budowli pochodzące również
z poprzedniego kościoła uznaje się barokowe obrazy: Matki Boskiej ,,Śnieżnej’’ z XVII w.
oraz św. Anny Samotrzeciej. XVIII stulecie reprezentowane jest przez obraz św. Marcina bp,
oprawiony w ramę rokokową. W wejściu znajduje się tablica epitafijna Stanisława
Poniatowskiego (ojca króla), pochowanego w krypcie poprzedniej ryckiej fary. Ołtarz
główny zdobi obraz Chrystus Ukrzyżowany, pędzla Leona Wyczółkowskiego. Na
wyposażeniu są: naczynia liturgiczne z XVII w., ornaty, kielichy, monstrancje z XVIII w. oraz
wiele innych cennych przedmiotów o sporej wartości artystycznej309. Wysokie sklepienie
wsparte jest na filarach, których głowicom nadano kształt drzewa palmowego310. Kościół pod
wezwaniem Najświętszego Zbawiciela311 to duża, dominująca nad okoliczną zabudową
bryła, usytuowana tuż przy wjeździe do miasteczka od strony Warszawy. Mimo krótkiego
okresu funkcjonowania, można znaleźć w nim ciekawe zabytki sztuki sakralnej. Warto
zwrócić uwagę na detale architektoniczne widoczne na nieotynkowanej, ceglanej ścianie
kościoła.
Ostatnia omawiana parafia to (leżąca nieopodal popularnej Nadwiślanki) parafia
Piotrowice, z kościołem w miejscowości Pawłowice. Teren parafii to wsie szlacheckie
należące przed wiekami do tej samej rodziny312, które przez lata były dzielone pomiędzy
kolejnych spadkobierców. W XIX w. klucz Pawłowicki hipotecznie podzielono na dobra
Pawłowickie A i B. W 1590 r. rodzina Gostomskich (Jan bądź Stanisław) ufundowała
drewniany kościół313, w którym w 1593 r. utworzono parafię pod wezwaniem św. Jakuba
Apostoła (starszego syna Zebedeusza)314. Niestety świątynia ta spłonęła w 1775 r. Kolejną
wystawili Jan i Antoni Ostrorogowie wraz z Józefem Bembekiem w 1801 r. Murowany
kościółek był gruntownie przebudowywany w latach 1836, 1896-99, 1982-1983315. Obecnie
bryła budowli nie posiada cech stylowych. Piotrowicka fara ciągle służy mieszkańcom
okolicznych wsi. Zdecydowanie od bryły kościoła atrakcyjniejsze jest wnętrze. Ołtarz
główny późnorenesansowy prawdopodobnie pochodzi z I poł. XVII w. Na ołtarzu znajdują
się rzeźby: Matki Boskiej, św. Kazimierza i Floriana, Małgorzaty i Jana Ewangelisty, Piotra
i Pawła. Klasycystyczne ołtarze boczne z XIX stulecia, lichtarz z XVI w., kielich barokowy
z XVII w.316 oraz obrazy malarstwa polskiego z XIX w. Najcenniejszy zabytek parafii jest
jednak niedostępny dla „zwykłych śmiertelników”. Mam na myśli księgi parafialne
Katalog zabytków<, s.18-19.
Z. Lipski, Parafia i kościół w Rykach (na 80-ą rocznicą wybudowania kościoła Najświętszego Zbawiciela),
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sięgające, aż do roku 1685 wraz ze starodrukami i rękopisami z XVII i XVIII w., które
składają się na archiwum parafialne317. W chwaleniu śpiewem Pana pomagają pawłowickim
parafianom zabytkowe organy z 1908 r., wykonane przez mistrza Wojciecha Gadko
z Warszawy318. Ciekawą pamiątką dawnych czasów jest kamień z datą 1642 r. i łacińskim
napisem Soli Deo Honor et Glori (jedynie Bogu cześć i chwała). Co skłoniło ówcześnie
żyjących by go wykuć? W jakim celu to uczyniono? Jak do tej pory nie wiadomo. Być może
był to po prostu wyraz wiary w Boga i przywiązania do religii katolickiej319. Zważywszy na
ograniczenie czasowe, nie byłem wstanie w pełni opisać wymienionych w referacie obiektów
sakralnych z terenu powiatu ryckiego. Zachęcam do osobistego przekonania się o ich
wartości estetycznej i znaczeniu dla kultury materialnej regionu.
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KATARZYNA SCHATT-BABIŃSKA
Łódź

Piękne i zapomniane prywatne pałace ziemi łódzkiej

Łódź – miasto znane z fabryk i monumentalnych pałaców właścicieli włókienniczych
zakładów. Niewiele osób ma świadomość, że wiele pięknych obiektów rozlokowanych jest
nie tylko w samej Łodzi, ale również w całym regionie. Robią wrażenie na przejezdnych i są
dumą mieszkańców. Prywatne zabytkowe pałace wpisane do rejestru zabytków funkcjonują
pod okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale gdyby nie determinacja prywatnych
właścicieli, którzy dobrze zarządzają swoimi dobrami, to niektóre z nich mogłyby przestać
istnieć.
Prywatne zabytki pomimo tego, że zaadaptowane są na cele użyteczności publicznej,
często pomija się je w przewodnikach czy publikacjach zwracających uwagę na atrakcje
turystyczne danego regionu. Dlatego przypomnienie ich istnienia i historii oraz zwrócenie
uwagi na trud prywatnych właścicieli, którzy bardzo często borykają się z mnogością
polskich przepisów ochrony prywatnych zabytków – jest istotną kwestią w kontekście
historii, jak i atrakcji turystycznych regionu łódzkiego.
Przy ulicy Pałacowej w Łowiczu usytuowany jest XIX-wieczny pałacyk, którego
architektem był Karol Krauze. Do pałacu przynależy również kaplica i domek dozorcy.
Inwestorem całej budowy był generał Stanisław Klicki uczestnik walk o niepodległość.
W pałacu planował umieścić swoją rezydencję oraz muzeum reliktu polskiego oręża.
Obecnie w pałacowych pomieszczeniach mieści się Galeria Malarstwa Współczesnego Zofii
i Romana Artymowskich oraz izba pamiątek po gen. Klickim320.
Na północ od Łowicza położone jest kolejne miejsce – Kieronozia. Miejscowość
słynna w związku z przebywaniem w tym miejscu wielkich osobistości. To tu według
legendy miał polować na dziki Władysław Jagiełło, a Mikołaj Kopernik zgubić swoje pióro
i pić wodę ze studni znajdującej się na rynku Kiernozi. Częstym gościem miał być również
Tadeusz Kościuszko, któremu mieszkańcy usypali kopiec na cześć jego obecności w tym
miejscu. Kopiec został zniszczony podczas wojen. Obecny kopiec, który podziwiać można
w przypałacowym parku został usypany w 1967 r. Kiernozia oprócz słynnych osobistości,
może pochwalić się również klasycystycznym pałacem, w którym wychowała się Maria

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – delegatura Skierniewice, Karta Ewidencyjna Zabytków
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z Łączyńskich, czyli słynna kochanka cesarza Napoleona. Jej wychowawcą i opiekunem był
Mikołaj Chopin – ojciec naszego wielkiego pianisty – Fryderyka.
Pałac obecnie jest dzierżawiony od gminy. Sytuacja ta może niedługo ulec zmianie,
bowiem pojawił się spadkobierca Karola Selingera – ostatniego właściciela pałacu sprzed
II wojny światowej, który od kilku lat stara się odzyskać pałac. Co zamierza zorganizować
w pałacu nie wiadomo – na razie swoje pomysły utrzymuje w tajemnicy321. Obecny
dzierżawca zaadaptował wnętrze pałacu na restaurację i hotel.
Na południe od Łowicza położona jest miejscowość Maków, gdzie przy ulicy
Kasztanowej umiejscowiony jest tak zwany pałacyk łowczego, wybudowany w stylu
neogotyckim. Jest to zabytek z I poł. XIX w. Autor projektu jest niestety nieznany.

Zdjęcie 1. Pałac w Makowie, źródło: zbiory własne, fot. K. Schatt-Babińska, 2014

Obecnie jest to obiekt samodzielny, niegdyś dobudowany był do bramy, która
prowadziła do Zwierzyńca Carskiego322. Po prywatyzacji wnętrze pałacyku przebudowano
na mieszkania. Później funkcjonowało w nim gospodarstwo agroturystyczne. Obecnie obiekt
wystawiony jest na sprzedaż.
Na południe od Makowa położona jest miejscowość Rossocha, w której położony jest
neoklasyczny pałac z I poł. XX w. Architektem był Juliusz Nagórski – polski architekt,
urbanista i malarz. Jego projekty kilkukrotnie zdobywały nagrody, np. projekt dworca

M. Kucharski, Pałac w Kiernozi wróci do dawnych właścicieli, „Łowiczanin info” z dn.17.04.2014 r.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – delegatura Skierniewice, KEZAiBPałacyk Łowczego
w Makowie, oprac. E. Murawska, nr 907 z dn. 13.02.1995.
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głównego w Warszawie czy Ołtarz w warszawskim Kościele Najświętszego Zbawiciela323.
W pałacu mieścił się niegdyś Zootechniczny Zakład Doświadczalny. Dziś obiekt jest
niedostępny – prawdopodobnie zaadaptowany jest na cele mieszkalne prywatnego
właściciela324.
Na wschód od Rossochy położona jest miejscowość Biała Rawska. W niej znajduje się
pałac – zameczek z I poł. XIX w. Pałac stylizowany jest na neogotycki zamek. Pierwszą
właścicielką tej posiadłości była starościna Leszczyńska, ostatnim przed II wojną światową –
Bronisław Sułkowski. Po jej zakończeniu w zameczku została utworzona przychodnia
i punkt apteczny325.

Zdjęcie 2. Zameczek w Białej Rawskiej, źródło: zbiory własne, fot. K. Schatt-Babińska, 2014

Dziś funkcjonuje w nim mieszkanie prywatnej właścicielki, restauracja i sklep AGD,
który niedługo ma zostać zlikwidowany. Jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ znikną
wówczas wszelkie reklamy artykułów gospodarstwa domowego, które szpecą mury
zabytku. Z zewnątrz pałac nie wygląda okazale i na pierwszy rzut oka wydawać by się
mogło, że nie jest remontowany. Jest to jednak złudne wrażenie. Remont zameczku trwa
nieustannie od 2010 roku. Pierwszy poziom, które cztery lata temu był niemal całkowicie
zagruzowany i zagrzybiony, dziś funkcjonuje jako restauracja z dużą salą balową.

T. S. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności, Warszawa 1996, s. 148-150.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – delegatura Skierniewice, KEZAiBPałac Rossocha, oprac.
B. Nowak, nr 466 z dn. 11.10.1977 r.
325 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – delegatura Skierniewice, KEZAiB Zameczek w Białej Rawskiej,
oprac. E.Kościelna, nr 337 z dn. 10.12.1991r.
323
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Właścicielce udało się nawet odnaleźć zabytkowy kredens, który prawdopodobnie jest
oryginalnym wyposażeniem zameczku.
W niewielkiej odległości od Białej Rawskiej położona jest miejscowość Wola
Chojnata, w której usytuowany jest pałac w stylu eklektycznym – dzieło architektoniczne
słynnego projektanta Henryka Marconiego326.

Zdjęcie 3. Pałac Wola Chojnata, źródło: zbiory własne, fot. K. Schatt-Babińska, 2014

Pałac został wybudowany dla rodziny Węsierskich. Obecnie w pałacu mieści się
centrum hotelowo-konferencyjne. Obiekt jest odrestaurowany, co zostało docenione przez
Generalnego Konserwatora Zabytków w 2005 r., kiedy to pałac Wola Chojnata został
laureatem konkursu „Zabytek Zadbany”.
Na południe od Woli Chojnata znajduje się miejscowość Kaleń, w którym
usytuowany jest XIX-wieczny pałac wybudowany w stylu klasycystycznym za sprawą
Seweryna

Jańskiego,

kasjera

Towarzystwa

Kredytowego

Ziemskiego.

Pierwszym

właścicielem był Maksymilian Konarski. Przez pierwszych sto lat pałac często zmieniał
właścicieli. Należał do Makomaskich, Mieszkowskich, Konarskich, Lubomirskich i w końcu
Okęckich. Po 1945 r. w pałacu umieszczono ośrodek zdrowia i przedszkole327.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – delegatura Skierniewice, KEZAiBPałac Wola Chojnata, oprac.
M. Pracut, nr519/79 z dn. 30.01.1979 r.
327 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – delegatura Skierniewice, KEZAiBPałac Kaleń wraz
z wkładkami, oprac. W. Sawicki, nr 260/196 z dn. 27.12.1967 r.
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Zdjęcie 4 Pałac w Kaleniu, źródło: zbiory własne, fot. K. Schatt-Babińska, 2014

W roku 2003 pałac kupił Czesław Adamowicz – artysta wywodzący się z litewskiej
szlachty. Pałac zaadaptował na mieszkanie wraz z dużą sala balową do wynajęcia.
Dodatkowo we wnętrzach pałacu funkcjonuje studio nagrań pana Adamowicza.
Remont obiektu trwał 6 lat i w końcu w 2009 roku został on udostępniony gościom.
Wszelkie prace restauracyjne były prowadzone w taki sposób, aby efekt końcowy
przypominał pałac ze starych, archiwalnych fotografii. Ciekawym elementem pałacu jest
wieża położona w jego zachodniej części. Posiada ona zdobnictwo orientalne.
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Zdjęcie 5. Wieża pałacu w Kaleniu, źródło: zbiory własne, fot. K. Schatt-Babińska, 2014

Z wieżą tą związana jest legenda, którą dzisiejszy właściciel opowiada przyjezdnym.
Mówi ona o pewnym panu na Kaleniu, który po powrocie z polowania zapragnął spotkać się
ze swoją małżonką. Nie zastał jej w komnatach pałacu. Przeczucie przywiodło go do wieży,
w której odnalazł żonę – niestety nie samą. Zastał ją z parobkiem w niedwuznacznej sytuacji.
Wpadł w wielki gniew, zamordował kochanków i pochował ich pod wieżą. Według legendy
duch niewiernej żony po dziś dzień ma błąkać się nocami po wieży328.
To co zostało przedstawione w niniejszym referacie to naprawdę niewielka część
perełek architektonicznych regionu łódzkiego, które znajdują się w prywatnych rękach.
Obecnie na terenie całego województwa doliczyłam się prawie 200 obiektów wpisanych do
rejestru zabytków i należących do prywatnych właścicieli. Nie wszystkie są tak zachowane,
jak te ujęte w artykule. Niektóre nie są w odpowiedni sposób zabezpieczane, remontowane
i użytkowane.
Prawo jest tak skonstruowane, że trudno wyegzekwować odpowiednie zachowanie
prywatnego właściciela. Zdarzają się przypadki braku zainteresowania zabytkiem. Przez co
dokonuje się jego powolna, acz skuteczna dewastacja. Ustawa o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami podaje kilka możliwości uratowania zabytku przed niszczeniem. Jest to
w głównej mierze329: wywłaszczenie zabytku przez starostę na rzecz skarbu państwa,

Wywiad indywidulany z właścicielem pałacu w Kaleniu.
Ustawa z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568), art.
49 i art. 50.
328
329
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odkupienie zabytku po cenie rynkowej oraz czasowe zajęcie i wykonanie zastępcze prac
konserwatorskich.
Jednak z powodu braku środków pieniężnych, powyżej przedstawione rozwiązania są
w praktyce nierealne do zastosowania. Stąd należy docenić prace tych właścicieli, którzy
wypełniają swój obowiązek i starają się zachować piękno swojego zabytku.
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KAMIL JAKIMOWICZ
Lublin

Lubelskie Stare Miasto jako obiekt renowacji w latach 80. XVIII wieku

Wyjaśnienie przyczyn, które powodowały, że konieczne było przeprowadzenie
renowacji lubelskiego Starego Miasta jest kwestią kluczową dla zrozumienia istoty działań
zmierzających do odbudowy nie tylko Lublina, ale i innych miast królewskich
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku. Od początku stulecia
postępował proces upadku miast i choć od lat 60. widoczna była poprawa sytuacji, to
popalone, drewniane domy, opustoszałe place, błotniste i dziurawe ulice, zanieczyszczone
zbiorniki wodne i zgruzowane mury obronne, pozostawały ciągle stałym elementem
krajobrazu zdecydowanej większości miast polskich.
Nie inaczej przedstawiały się sprawy w Lublinie, który najlepsze lata przeżywał w
końcu XVI wieku, a teraz znalazł się w stanie głębokiego upadku. Tak oto jego wygląd z lat
80. osiemnastego stulecia zapamiętał Kajetan Koźmian:
Lublin nie przedstawiał się podówczas oku w takiej, w jakiej jest teraz postaci; nosił on
na sobie smutne i nie naprawione jeszcze ślady dwóch wojen szwedzkich, rosyjskiej i
ostatniej świeżej za konfederacji barskiej. Po trzykroć spalony i spustoszony, w większej
połowie swego dawnego stanu był napełniony sterczącymi i opalonymi murami lub
zasuty ich gruzami i słabo się z nich dźwigał.

W katastrofalnym stanie znajdowały się budynki przy głównych ulicach miasta:
Krakowskie Przedmieście od bramy Świętoduskiej ledwie jeden dom wielki cały *<+
zachowało; reszta, małe kamieniczki o dwóch lub trzech oknach. *<+ Ulica Grodzka w
podobnym i nędznym stanie. W samym rynku na wszystkich czterech połaciach
kamienice po większej części puste lub w gruzach.

Poza tym w ruinie znajdowały się tętniące dawnej życiem pałace Sobieskich,
Sapiehów i Sanguszków. Opustoszałe były klasztory, a mieszkania w bramie Krakowskiej,
jak i sama brama groziły zawaleniem. Wcale nie lepiej przedstawiało się
przedmieście żydowskie, złożone z kamienic spalonych i karczem zajezdnych
drewnianych, tonęło w błocie, w kałużach i śmieciach, które niechlujstwo tego ludu w
ogromnych kupach jako starożytną spuściznę zachowało i powiększyło.
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Poza rynkiem, żadna z ulic nie została wybrukowana, a warstwa błota, śmieci i
innych nieczystości była tak duża, że przez ulicę Jezuicką w ogóle nie dało się przejechać
pojazdem, a jedynie konno. Poziom bezpieczeństwa również musiał pozostawiać wiele do
życzenia, skoro w mieście nie funkcjonowała zarówno policja, jak i straż pożarna, a na
ulicach nie było oświetlenia za wyjątkiem dwóch latarni przed ratuszem.
Poprawy wymagał także stan sanitarny Lublina. Został on krytycznie oceniony przez
doktora filozofii i medycyny Michała Bergonziego w broszurze pt. Lublin podług ustaw medyki
uważany<, w której czytamy następującą opinię o mieście:
*<+ gdy tylko w przedmieście *podróżny+ wjedzie, chociaż pora czasu jest
najpiękniejsza i najpogodniejsza, subtelne powietrze, które coraz dalej grubsze
postrzega – przydusza go prawie i wzdrygać mu się każe wjechania do miasta nie tak
ludzkiemu pomieszkaniu, jak raczej miejscu smrodów poświęconego. Postępując
lękliwym krokiem i wśród miasta, znajduje powietrze przyćmione i zaraźliwym
dymem, wychodzącym z niektórych podziemnych miejsc, kominów nie mających,
gdzie niektóre podłe osoby mięsiwem i jarzynami kupczące nieochędożnie mieszkają.
Dalej tu i ówdzie błotniste i smrodliwe na kształt stawów kałuże, rzuca wzrok na inną
stronę i postrzega wszędzie kupami leżące śmieci, tu ulice nieochędożone błotem
pozawalane (<).

Słowa te nie mogą dziwić, mając na uwadze fakt, że Lublin już od 1673 roku nie
posiadał

wodociągów.

W

mieście

nie

było

też

sprawnie

działającego

systemu

kanalizacyjnego. Zastępowały go rynsztoki biegnące wzdłuż ulic, na które często
bezpośrednio wylewano nieczystości. Związane z tym postępujące zanieczyszczenie miasta
sprzyjało rozprzestrzenianiu się kolejnych epidemii, przyczyniając się do jego coraz
większego wyludnienia.
W takich okolicznościach w 1780 roku rozpoczęła pracę powołana w dniu 12 stycznia
lubelska Komisja Dobrego Porządku, która wiele uwagi poświęciła kwestiom związanym z
rozbudową miasta oraz konserwacją instniejących budowli. Zadanie to było niezwykle
istotne na drodze do odbudowy podupadłego ośrodka, a także ożywienia w nim handlu i
rzemiosła, stanowiących podstawę rozwoju każdego miasta. Działania w tym kierunku
Komisja wykonywała sukcesywnie przez w zasadzie cały okres funkcjonowania. Kwestie
związane z rozbudową miasta określane były przy pomocy pojedynczych rozporządzeń, a
nie jak w przypadku choćby spraw wiążących się z porządkiem publicznym, w odniesieniu
do którego wydano zasadniczą uchwałę zawierającą cały szereg postanowień dotyczących
tego aspektu funkcjonowania społeczeństwa miejskiego.
Do działań zmierzających do uporządkowania przestrzeni urbanistycznej m. in.
lubelskiego Starego Miasta, Komisarze przystąpili szybko. Już na jednym z pierwszych
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zebrań, w dniu 29 marca 1781 roku dwóm radnym, dwóm ławnikom oraz pisarzowi
miejskiemu polecili uporządkować archiwum, a następnie przygotować inwentarz osób,
kamienic, placów i domów. Przy wykonywaniu tych czynności mieli również dokonać
pomiarów gruntów miejskich, na podstawie których następnie geometra miejski powinien
sporządzić mapę. Była ona potrzebna do rozplanowania rozbudowy Lublina oraz miała
posłużyć za podstawę do rozstrzygania różnego rodzaju sporów terytorialnych między
mieszkańcami miasta.
W ten sposób komisja dążyła do wzięcia pod kontrolę wszelkich zmian zachodzących
w przestrzeni urbanistycznej Lublina. Wydawała m. in. pozwolenia na stawienie nowych
obiektów, czy też nakazywała rozbiurkę już istniejących. Przykładowo w maju 1784 roku
przychyliła się do planów budowy zboru ewangelickiego. Natomiast 8 stycznia 1782 roku
zakazała reperowania domków znajdujących się przy wejściu do Bramy Krakowskiej,
jednocześnie nakazując, aby na początku wiosny zostały zburzone wszystkie kramy stojące
w tym miejscu330. Podobnie 13 maja 1784 roku nakazano zlikwidowanie drewnianych
zabudowań znajdujących się po lewej stronie mostu grodzkiego, ponieważ utrudniały
przejazd ulicą żydowską i przeszkadzały w odbudowie tej części miasta331. Czasami zdarzało
się, że cofano wydane wcześniej pozwolenia. Stało się tak w przypadku Stefana Żykiewicza,
który początkowo otrzymał pozytywną opinię w odniesieniu do planów budowy kamienicy
przy ulicy Kanalnej. Później uznano jednak, że stworzy to zagrożenie dla przechodniów i 19
września 1782 roku nakazano Żykiewiczowi w przeciągu tygodnia odstąpić od podjętych
prac332. Niektórzy mieszczanie natomiast nie zważali na zarządzenia Komisji, skoro 18
listopada 1785 roku konieczne były upominanie kowala Zychowicza, aby niezwłocznie
przerwał budowanie kuźni, gdyż robił to wbrew wydanemu zakazowi333.
Wraz z podejmowaniem prób odbudowy Lublina, komisarze żywo zainteresowani
byli zapewnieniem odpowiedniej jakości dróg dojazdowych zarówno do miejsc nowo
zabudowanych, jak i tych w centrum miasta.
Planowano także budowę nowych połączeń. Kluczową inwestycją miał być nowy
moast łączący miasto intra muros przez Bramę Grodzką z zamkiem. W realizacji tego
przedsięwzięcia przeszkadzały jednak domki znajdujące się w tej okolicy. W związku z tym
Komisja 25 października 1785 roku poleciła urzędowi wójtowsko-ławniczemu w przeciągu
trzech tygodni spotkać się z przedstawicielami urzędu podzameckiego. Wyrażono życzenie,
aby podczas spotkania obecny był wójt z przynajmniej jednym ławnikiem, a na frekwencję
AGAD, tzw. ML, IVB, sygn. B-48, k. 255.
Polecenie nakazano wykonać w terminie do 15 kwietnia 1785 roku, *na illację instygatora sądu Komisji Dobrego
Porządku względem klitek i domów drewnianych rpzy moście Bramy Grodzkiej leżących], AGAD, tzw. ML, sygn. B-48, k.
277; Najwyraźniej nie zostało ono jednak wykonane, ponieważ 13 maja 1785 roku sąd Komisji Dobrego Porządku
przedłużył termin na demolowanie drewnianych klitek do dnia 1 kwietnia 1786 roku, AGAD, tzw. ML, IVB,
sygn. B-48, k. 279.
332 AGAD, tzw. ML, IVB, sygn. B-48, k. 257.
333 AGAD, tzw. Ml, IVB, sygn. B-48, k. 283-284.
330
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pozostałych urzędników nie zważać i jak najszybciej przystąpić do oszacowania wysokości
odszkodowań dla właścicieli domów, których wyburzenie było konieczne w kontekście
budowy nowego mostu334.
Komisja pod swoją protekcję wzięła prace prowadzone przy najważniejszych w
mieście budynkach użyteczności publicznej. Jeszcze przed jej powołaniem, bo w 1778 roku
rozpoczął się remont Bramy Krakowskiej335. Finansowany był głównie z kasy królewskiej, o
czym świadczy data „1782” umieszczona na wierzchołku budowli pod monogramem
Stanisława Augusta336. Mimo to brakowało pieniędzy do ukończenia wszystkich prac, które
trwały jeszcze w maju 1782 roku, kiedy to Komisja dyskutowała nad wydatkami
poniesionymi na remont bramy przez Jana Kantego Makarewicza337. Niebawem konieczne
było podjęcie kolejnych czynności remontowych, które planowano na posiedzeniu 10
września 1783 roku. Wówczas to zalecono Szl. Iwanowskiemu, aby sporządził nowy komin,
poręcza do wszystkich schodów, załatał zarysowania w murach, pod izbą trąbacza
podciągnął dwie belki, w więzieniu bramowym wyłożył posadzkę ceglaną, a następnie
otynkował je i dodał nowe schody. Na doprowadzenie bramy do porządku Komisarze dali
mu cztery tygodnie338.
Gruntowną przebudowę przeszła również Brama Grodzka. W związku z bardzo
złym stanem technicznym obiektu, Komisja zwróciła się do króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego o sfinansowanie jego remontu339. Wykonanie projektu zlecono Dominikowi
Merliniemu. W 1785 roku Merlini zmienił bryłę Bramy. Zrównał przedbramie i część
główną, nakrył je wspólnym dachem dwuspadowym. Na piętrze zaprojektował od frontu
jeden duży pokój i mały od tyłu, przedzielone sienią i kuchnią, dostępne zewnętrznymi
schodami od strony placu przy murze miejskim. Jednocześnie zmienił przeznaczenie Bramy
z funkcji obronnej na mieszkalno-handlową, co niewątpliwie wiązało się z rozwijającą
się dzielnicą żydowską, która swoją zabudową podchodziła coraz bliżej miasta w murach340.
Zakaz de non tolerandis iudeoris nie pozwalał Żydom na osiedlanie się w ich obrębie, a także
na rozwijanie handlu, dlatego Brama Grodzka będąca miejscem styku dwóch odrębnych
skupisk idealnie nadawała się na punkt handlowy. Komisarze mieli tą świadomość i wydali
zezwolenie na otworzenie w niej sklepów. W ślad za tym poszedł Dominik Merlini, który
dobudował cztery sklepy, dwa większe po wewnętrznej stronie muru obronnego i dwa
AGAD, tzw. ML, IVB, sygn. B-48, k. 282-283.
G. Jakimińska, Brama Krakowska. Historia, Lublin 1995, pass; Denys M. Wyszkowski M., Lublin i okolice.
Przewodnik, Lublin 2001, s. 32.
336 Wykonywał je protegowany przez króla architek Dominik Merlini, zob. Lublin. Przewodnik, pod red. B. Nowak,
Lublin 2000, s. 121-125.
337 AGAD, tzw. ML, IVB, sygn. B-48, k. 226.
338 AGAD, tzw. ML, IVB, sygn. B-48, k. 269.
339 Stąd też brama zwieńczona jest szczytem z wazonami i chorągiewką oraz sentencją SAR Stanislaus Augustus
Rex, w ozdobnym kartuszu, por. I. Kowalczyk, Lublin. Stare Miasto, Lublin 2005, s. 42.
340 J. Studziński, Historia Bramy Grodzkiej, [w:] Brama, pod red. H. Hilscher, Lublin 1997, s. 12-14; Id., Brama Grodzka
w Lublinie, Lublin 1992, s. 3.
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mniejsze po stronie zewnętrznej. Znaczne dochody płynące z wynajmu lokali spowodowały,
że wkrótce przerobiono przylegające do Bramy stajnie miejskie na kolejne dwa sklepy. Oba
przekryto kolebkowymi sklepieniami i otwarto do jej wnętrza341.
W latach 1781–1787 Komisja wspierała również działania przy przebudowywaniu
budynku Trybunału Koronnego. Działania te - podobnie jak w przypadku Bramy
Krakowskiej oraz Bramy Grodzkiej - prowadzono według projektu nadwornego architekta
królewskiego Dominika Merliniego342. Budynkowi nadano klasycystyczny charakter, który
nieco zmonumentalizował jego bryłę. Gmach Trybunału został rozbudowany, niemal
dwukrotnie poszerzony, wykończono także drugie piętro z przeznaczeniem dla sądów
ziemskich. Adaptację ukłądu wnęrz potraktowano jednak bardzo zachowawczo. Pierwsze i
drugie piętro przyozdobiono polichromiami. Parter pozostawiono bez komunikacji z
wyższymi kondygnacjami. Pozostałe wnętrza pozostawiono natomiast bez zmian. Na
zewnątrz Merlini zaprojektował ponadto odwach, izbę oficerską oraz szereg sklepów343.
Mimo licznych trudności z egzekwowaniem wydanych rozporządzeń, działalność
Komisji w kierunku rozbudowy miasta oraz poprawy poziomu opieki medycznej przyniosła
pozytywne efekty. Liczba ludności w końcu XVIII wieku wzrosła, nie wybuchały kolejne
epidemie, a miasto od strony wizualnej zyskiwało w oczach przyjezdnych344.
Prace nad obudową miasta zaktywizowały jego mieszkańców. Zakończyły się
sukcesem o czym świadczy zarówno raport przesłany do Dziennika Handlowego przez
prezydenta Makarowicza, w którym pisał on o ożywieniu gospodarki, jak również relacje
osób przejeżdżających przez Lublin, m. in. w orszaku królewskim zmierzającym do Kaniowa
w 1787 roku i chwalących postępy w pracach zmierzających do odbudowy miasta.

J. Teodorowicz-Czerepińska, Brama Grodzka w Lublinie. Dokumentacja naukowo-historyczna, Lublin 1983 (mps).
M. Dobrowolska, Trybunał Koronny w Lublinie 1578-1794, Lublin 1994, s. 18-20.
343 J. Teodorowicz-Czerepińska, Przemiany zabudowy i funkcji rynku w Lublinie w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik
historii kultury materialnej”, t. XLI, r. 1993, s. 255; H. Gawarecki, Cz. Gawdzik, Lublin, Warszawa 1959, s. 128.
344 Świadczą o tym relacje dworzan królewskich przejeżdżających przez Lublin w 1787 roku, por. M. BoberJankowska, „Adventus” Stanisława Augusta. Blaski i cienie wojaży monarchy, „Kronika Zamkowa”, nr 1-2 (61-62), r.
2011, s. 131-133.
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KATARZYNA PADUCH
Warszawa

Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach w latach 1887-1935

Pałac w Podhorcach zbudowany został w latach 1635-1640 przez hetmana wielkiego
koronnego i kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego (1594-1646). Budowla
usytuowana została na południowy wschód od Złoczowa, w dawnym powiecie
złoczowskim. Następnie właścicielami zamku byli kolejno przedstawiciele rodziny
Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewuskich oraz Sanguszków345.
Ogromną rolę w historii pałacu odegrał hetman wielki koronny Wacław Rzewuski
(1709-1779)346. Podhorce od roku 1729 były jego główną siedzibą. W 1754 r. hetman wielki
koronny odziedziczył po swym zmarłym bracie Sewerynie Rzewuskim, dobra oleskie.
W latach 1754-1767 z zamku oleskiego przewiózł on wartościowe pamiątki do Podhorców.
Wacław Rzewuski zbierał pamiątki po przedstawicielach rodziny Sobieskich oraz
Koniecpolskich. Zgromadził w pałacu ogromną kolekcję dzieł sztuki liczącą około 900
obrazów. Założył w pałacu zbrojownię, w której umieścił między innymi zbroje z czasów
króla Jana III Sobieskiego oraz stworzył bibliotekę347.Władysław Kryczyński okres w dziejach
pałacu, kiedy jego właścicielem był hetman wielki koronny scharakteryzował następująco:

V. R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 7, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995,
s. 427-490;K. Bańburski, A. Szpunar, Zamek w Podhorcach w posiadaniu Rzewuskich i Sanguszków, „ZamoyskoWołyńskie Zeszyty Muzealne”, t. 2/2004, s. 139-153;Z. Bania, Pałac w Podhorcach, „Rocznik Historii Sztuki”,
t. 13/1981, s.97-170;Podhorce, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, red.
B. Chlebowski, W. Walewskiego, t. 8, Warszawa 1887, s. 392-398.
346Rzewuski Wacław (1706-1779) – hetman polny, następnie hetman wielki koronny, kasztelan krakowski. W 1728
r. odziedziczył pałac po śmierci swojego ojca Stanisława Mateusza Rzewuskiego. W pałacu przeprowadził
remont podczas, którego dobudowano jeszcze jedną kondygnację. Za opowiedzenie się na sejmie 1767 r.
przeciwko przyznaniu równouprawnienia politycznego innowiercom, zesłany do Kaługi. Po powrocie z niewoli
w 1773 r. osiadł w Siedliskach. Do pałacu w Podhorcach, będącego wówczas na terenie zaboru austriackiego nie
powrócił już nigdy. Zmarł w Siedliskach dnia 27 października 1779 r.; Z. Zielińska, Rzewuski Wacław (1706-1779),
[w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992-1993,
s. 169-180.
347Ibid., s. 169-180; T. Krzyżewski, Rzewuski Wacław (1706-1779), [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej (dalej:
SKPS), red I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972, s. 781-782; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji<, s. 433; J. M. Marszalska,
Szkic do dziejów bibliotek rodowych książąt Lubartowiczów-Sanguszków: Biblioteka Podhorecka, Sławucka i Gumniska,
„Roczniki Biblioteczne”, R. 43/1999, s. 34-35;J.K. Ostrowski, J.T Petrus, Podhorce: dzieje wnętrz pałacowych i galerii
obrazów, Kraków 2001, s. 37
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w dziejach

Podhorzec czasy Wacławowe nazwać można okresem złotym. Wszak

Wacław Rzewuski najwięcej przyłożył się do upiększenia zamku i nietylko uczynił go
rezydencyą wielkopańską, ale też siedliskiem poezyi i sztuki 348.

**

Szczegółowy opis pałacu orazrozmieszczenie kolekcji sztuki w Podhorcach z czasów
Wacława Rzewuskiego zawiera „Inwentarza pałacu w Podhorcach 1768-1769”349.W XVIII
oraz XIX w. Podhorce, z racji swego dużego znaczenia kulturalnego, nazywane były
„Wawelem Podola”, „Wawelem Wschodu”, „Pomnikiem Dawnego Rycerstwa Polskiego”,
„Panteonem
powstania

Galicji”350.Przedstawiciel
listopadowego

Leon

rodziny

Rzewuski

Rzewuskich,

(1808-1869)

latyfundysta,

nadał

rezydencji

uczestnik
charakter

muzealny351.Dla przykładu można wspomnieć, iż w Gabinecie Mozaikowym zaaranżował
on tzw. sypialnię Jana III Sobieskiego, zaś w Sali Stołowej urządził ekspozycję militariów.
W 1865 r. Leon Rzewuski sprzedał Podhorce księciu Władysławowi Hieronimowi Sanguszce
(1803-1870) z Gumnisk w Galicji. W umowie kupna – sprzedaży znalazła się klauzula,
w której książę zobowiązał się uporządkować zbiory i udostępnić je zwiedzającym352.
W drugiej połowie XIX w. pałac został otwarty dla zwiedzających. Kolekcja podhorecka
stworzona przez kolejnych właścicieli umiejscowiona została w jedenastu salach pierwszego
piętra353. Podhorce jako ośrodek muzealniczy były odwiedzane przez licznych gości, którzy
po zwiedzaniu wpisywali się do wystawionej na stoliku księgi zwiedzających ekspozycję

W. Kryczyński, Zamek w Podhorcach, Złoczów 1894, s. 25.
V. Inwentarza pałacu w Podhorcach 1768-1769, Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANKr.), Archiwum
Sanguszków (dalej: Arch. Sang.), sygn. Podh. II, s. 1-176.
350 A. Hanaka, Leon Rzewuski kustosz kolekcji w Podhorcach, „Muzealnictwo”, nr 48/2007, s. 69;S. J., Jeszcze coś o
Podhorcach (list do przyjaciela.), „Rozmaitości”, nr 34/1828 , s. 279-280;A. P. Pijanowski, Podhorce, „Nowa Szkoła”, nr
9/1997, s. 56;J. M. Marszalska, op. cit., s. 129.
351Rzewuski Leon (1808-1869) – syn Wacława „Emira” Rzewuskiego i Rozalii z Lubomirskich. Po upadku
powstania listopadowego, w 1833 r. przybył do Podhorców. Rozpoczął wówczas prace zmierzające do
przywrócenia świetności rodzinnej rezydencji, po nieudolnych rządach zarządców. Uporządkował zbiory
muzealne, archiwum. Przyczyną sprzedaży Podhorców mógł być brak potomka (żonaty z Taidą Małachowską),
kłopoty finansowe lub kłopoty z uregulowaniem włościańskich serwitutów; Kieniewicz S., Rzewuski Leons (Leon)
(1808-1869), [w:] PSB, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992-1993, s. 127-130; K.Bańburski,
A. Szpunar, op. cit., s. 149-150, A. Hanaka, op. cit., s. 74-75.
352 A. Hanaka, op. cit., s. 68-77; J. K. Ostrowski, Dzieje galerii podhoreckiej, [w:] Rezydencje w średniowieczu i czasach
nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicza, Warszawa 2001, s. 179-181; K. Bańburski, A. Szpunar, op. cit., s. 149150; S. Kieniewicz, Rzewuski Leons (Leon)<, s.129; W. Kryczyński, op. cit., s. 33-36.
353A. Hanaka, op. cit., s. 75;K. Bańburski, A. Szpunar, op. cit., s. 150;R. Aftanazy, Materiały do dziejów<, s. 437;
Szczegółowy opis jedenastu sal muzealnych pałacu podhoreckiego można znaleźć m.in. w niniejszych dziełach:
Vide J. K. Ostrowski, J. T. Petrus, op. cit., s. 13-30; R. Aftanazy, Materiały do dziejów<, s. 436-449; W. Kryczyński,
op. cit., s. 42-89.
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muzealną354.

Przedmiotem

niniejszego

artykułu

jest

analiza

„Księgi

autografów

zwiedzających zamek w Podhorcach z lat 1887-1935”355.
Księga zwiedzających gości pałacu w Podhorcach z lat 1887-1935 zawiera około
tysiąca różnych wpisów, zapisywanych w księdze przez czterdzieści osiem lat
jejpoprowadzenia. Autografy i wpisy umieszczone w księdze gości można podzielić na
następujące grupy tematyczne. Przede wszystkim należy wyszczególnić autografy osób
znanych: cesarzy, głów państw, naukowców, malarzy, wysokich rangą duchownych,
arystokratów polskich. Drugą grupę wpisów stanowią autografy posiadające szersze
rozwinięcie

dedykacji,

nawiązujące

do

tradycji

patriotycznej

lub

historii

pałacu

podhoreckiego. Kolejną grupą wpisów w księdze gości rezydencji są opisy wizyt składanych
przez znamienite osobistości. Czwartą grupą są informacje o wycieczkach lub grupach
zorganizowanych, które zwiedzały pałac w Podhorcach. W księdze można również znaleźć
wpisy właścicieli pałacu: Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej356 oraz jej syna Romana357,
które dostarczają informacji, kiedy przebywali oni w swojej rezydencji358.
Wspomniana księga gości zwiedzających zamek w Podhorcach rozpoczyna się
autografem arcyksięcia Rudolfa, który gościł w Podhorcach 5 lipca 1887 r.359 Więcej
informacji na temat przebiegu wizyty arcyksięcia znajduje się w „Kronice Podhoreckiej”,
w której zanotowano:

W r. 1887 dnia 5go lipca zwiedził zamek podhorecki Jego C.K. Wysokość Arcyksiążę
Rudolf. Następca tronu, powitany u wejścia przez Właściciela Jo Księcia Eustachego

S. J., Jeszcze coś o Podhorcach<, s. 280; W. Kryczyński, op. cit., s. 90; J.K. Ostrowski, J.T. Petrus, op. cit., s. 39.
Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach 1887-1935, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh. II 204, b.
s. Zaznaczyć należy, iż księga autografów nie posiada numeracji stron lub kart.
356 Sanguszkowa Konstancja z d. Zamoyska (1864-1946) – córka Stanisława Kostki Zamoyskiego i Róży Marii
z Potockich. W wieku trzydziestu jeden lat poślubiła Eustachego Stanisława Sanguszkę. Aktywnie działała
w stowarzyszeniach oraz instytucjach charytatywnych i religijnych. Po śmierci w 1903 r. Eustachego Stanisława
Sanguszki zajęła się wychowaniem swojego jedynego syna, Romana Władysława Sanguszki; J.M. Marszalska,
Sanguszkowa Konstancja z d. Zamoyska (1864-1946), SPKP, red. H. Tadeusiewicz, Suplement II, Warszawa 2000,
s. 137-138; A. Z. Sołtys, Archiwalia sanguszkowskie w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, [w:] Wokół
Sanguszków: dzieje-sztuka-kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 29-30 czerwca 2006, Ratusz,
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007, s. 9-12.
357 Sanguszko Roman Władysław (1901-1984) – ziemianin, hodowca koni arabskich. Syn namiestnika Galicji
Eustachego Stanisława Sanguszki oraz Konstancji z Zamoyskich. Przyczynił się znacząco do odzyskania
świetności pałacu podhoreckiego, dając ogromne środki finansowe na jego odbudowę; A. Biernacki, Sanguszko
Roman Władysław Stanisław Andrzej (1901-1984), [w:] PSB, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków-Warszawa
1992-1993, s. 509-510.
358 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
359 Ibid., b. s.
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Sanguszki360 i Jego Siostrę Helenę księżniczkę Sanguszkównę 361. Naprzeciw Kościoła,
na krańcu ogrodu ustawiono bramę tryumfalną, z drzewa z lasów miejscowych,
zdobną w festony i chorągwie o barwach narodowych. Na zamku zaś powiewały trzy
chorągwie, w środku cesarzowa, pobokach Polski i Rusi. Przed zwiedzaniem zamku i
jego pamiątek odbyło się śniadanie w Zbrojowni na I. piętrze *<+ Po śniadaniu
zwiedził Arcyksiążę zwykłym porządkiem sale I piętra i wszystko bardzo się Mu
podobało. *<+362

**

Oprócz znamienitych osób świeckich, odwiedzających Podhorce, w rezydencji gościli
także duchowni. W 1889 r. w pałacu gościł biskup krakowski ks. Jan Puzyna (1842-1911)363,
który odwiedził pałac 1 września 1889 r.364Natomiastw roku 1890 gościł w Podhorcach polski
malarz, rzeźbiarz, uczestnik powstania styczniowego – Alfred Römer (1832-1897)365,który
w księdze gości zapisał:„Jeżeliby głosu ludzkiego nie stało, to koniecznie tu przemówią,
w naszej przeszłości! – W Podhorcachdnia 21 lipca 1890 Alfred Romer z Litwy”366.
W 1906 r. wśród uczestników wycieczki do Podhorców znaleźli się historyk sztuki
i znakomity muzeolog Feliks Kopera (1871-1952)367 oraz rzeźbiarz Antoni Madeyski (1862-

Sanguszko Eustachy Stanisław (1842-1903) – marszałek krajowy, namiestnik Galicji. W 1867 r. otrzymał od ojca
Władysława Sanguszko dobra Podhoreckie. W pałacu przeprowadził gruntowny remont. W 1895 ożenił się
z Konstancją z Zamoyskich. Z małżeństwa tego miał jednego syna Romana Władysława. Zmarł dnia 2 kwietnia
1903 r. w Bozen Gries. Spoczywa w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu w Tarnowie; S. Kieniewicz,
Sanguszko Eustachy Stanisław (1842-1903), [w:] PSB, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków-Warszawa 19921993 s. 478-480.
361 Sanguszko Helena (1836-1891) – córka Władysława Hieronima Sanguszki i Izabeli z Lubomirskich, siostra
właściciela pałacu w Podhorcach Eustachego Stanisława Sanguszki; S. Kieniewicz, Sanguszko Władysław Hieronim
(1803-1870), [w:] PSB, t. 34, red. H. Markiewicz Wrocław-Kraków-Warszawa 1992-1993, t., s. 514-517.
362Kronika Podhorecka z lat 1876-1906, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh II 185, s. 5.
363 Puzyna Jan Duklan Maurycy Paweł (1842-1911)- biskup krakowski, kardynał. Kontynuował rozpoczętą w 1891
r. restaurację katedry wawelskiej. W 1907 r. założył Muzeum Diecezjalne na Wawelu; J. Kracik, Puzyna Jan Duklan
Maurycy Paweł (1842-1911), [w:] PSB, t. 29, red. E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1986, s. 488-491.
364 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
365 Römer Alfred Izydor (1832-1897) – malarz, rzeźbiarz, uczestnik powstania styczniowego 1863 r. Studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Od 1888 r. członek Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętność.
W latach 1890-1891 należał do Dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor wielu
obrazów i medalionów portretowych m.in. Henryka Sienkiewicza, Pawła Sapiehy; D. Kamolowa, A. Więcek,
Römer Alfred Izydor (1832-1897), [w:] PSB, t. 31, red. E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1988-1989,
s. 630-632.
366 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
367 Feliks Kopera (1871-1952) – historyk sztuki, muzeolog. W 1901 został dyrektorem Muzeum Narodowego
w Krakowie. Był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz członkiem honorowym
Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; A. Bochnak, Kopera Feliks (1871-1952), [w:]
PSB, t. 13, red. E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 636-638.
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1939)368. Przebywali oni w pałacu w dniach 16-18 kwietnia 1906 r.369 Wspomniany Antoni
Madeyski był częstym gościem pałacu w Podhorcach. Artysta przebywał w rezydencji
8 sierpnia 1909 r. oraz 9 października 1910 r. Obok ostatniej wspomnianej daty zapisał:„Po
raz wtórny, ciesząc się nadzieją że nie ostatni.”370 Również dnia 9 października 1910 r. gościł
w Podhorcach znany polski malarz Wojciech Kossak (1856-1942)371,który w księdze gości
złożył następujący wpis: „Wojciech Kossak nie umie tylko za dostojną poprzedniczką w tej
księdze się powtórzyć „Zachwycony i całem sercem wdzięczny”372.Kolejną wizytę w pałacu
złożył wspomniany wcześniej Antoni Madeyski we wrześniu i październiku 1911 r.
Ponownie rzeźbiarz przebywał w Podhorcach 7 października 1913 r., wówczas w księdze
gości zapisał: „Ze smutkiem i troską wyjeżdżam po miłych dniach spokoju u wypoczynku
wśród piękna natury, sztuki i tradycji”373. Kolejna wizyta artysty miała miejsce
7 października 1928 r. Częste kontakty oraz wizyty w rezydencji Sanguszków związane były
z pracami jakie wówczas Madeyski wykonywał dla rodziny. W 1910 r. Antoni Madeyski
wykonał pomnik Eustachego Sanguszki, który umieszczono w katedrze tarnowskiej.
Natomiast w 1926 r. wykonał pomniki Władysława i Romana Sanguszków. Według księgi
gości ostatnia wizyta artysty w pałacu miał miejsce dnia 16 września 1933 r.374
Dzięki księdze gości możemy potwierdzić wizytę w Podhorcach, znakomitego
badacza zamków i pałaców na kresach wschodnich, profesora Aleksandra Czołowskiego
(1865-1944)375. Pierwszą wizytę profesor złożył 29 maja 1906 r., zaś kolejną w 1915 r.376
Natomiast dnia 27 września 1909 r. gościł w pałacu szwedzki badacz Rudolf Cederströmz
Królewskiej Zbrojowni w Sztokholmie377. W 1909 r. gościli w Podhorcach znakomici uczeni
Madeyski Antoni Franciszek Mieczysław (1862-1939) – artysta rzeźbiarz. Studiował w latach 1882-1886
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, następnie kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych
w Wiedniu. Autor wielu rzeźb, płaskorzeźb i medali, m. in. cenotafy królowej Jadwigi i króla Władysława
Warneńczyka umieszczone w katedrze Wawelskiej, medalion F. Chopina; I. Trybowski, Madeyski Antoni
Franciszek Mieczysław (1862-1939), [w:] PSB, t.19, red. E. Rostworowski Wrocław-Warszawa-Kraków 1974, s. 119120.
369 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
370 Ibid., b. s.
371 Kossak Wojciech Horacy (1856-1942) – malarz batalista. W latach 1871-1873 studiował na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, następnie kontynuował studia artystyczne w Monachium. Autor wielu znanych obrazów
m. in. Bitwa pod Racławicami, portret marszałka J. Piłsudzkiego oraz prezydenta I. Mościckiego; I. Trybowski,
Kossak Wojciech Horacy (1856-1942), [w:] PSB, t. 14, red. E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968-1969,
s. 248-251.
372 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
373 Ibid., b. s.
374 Ibid., b. s.; I. Trybowski, Madeyski Antoni <., s. 119-120.
375 Czołowski Aleksander (1865-1944) – archiwista, historyk. W 1890 r. ukończył studia na Uniwersytecie we
Lwowie, otrzymując dyplom doktora filozofii. W 1890 r. został sekretarzem Grona Konserwatorów dla Galicji
Wschodniej. Następnie pracował w Archiwum Miasta Lwowa. Zorganizował Muzeum Historyczne Miasta
Lwowa, Galerię Narodową Miasta Lwowa oraz Muzeum Narodowe im. Króla Jana III Sobieskiego; E. Laszka,
Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865-1944), Łódź 2004, s. 13-15.
376 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
377 Ibid., b. s.; A. Z. Sołtys, Archiwalia sanguszkowskie <.,s. 11.
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związani z krakowskim ośrodkiem badawczym. Dnia 29 listopada 1909 r. gościł
w Podhorcach profesor Marian Sokołowski (1839-1911)378, natomiast od dnia 19 września do
16 października 1909 r. przebywali w pałacu profesor Adolf Szyszko-Bohusz (1883-1948)379
(druga wizyta 5 października 1928), profesor Stanisław Świerz (1886-1951) oraz fotograf
Stefan

Wojciech

Zborowski.

Wizyta tych

wybitnych

specjalistów

była

związana

z gromadzeniem materiałów do opracowania monografii pałacu. Prace uczonych wspierała
finansowo, ówczesna właścicielka pałacu, Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa380.
Kolejnym znakomitym gościem odwiedzającym pałac był arcybiskup, metropolita lwowski
ks. Józef Bilczewski(1860-1923)381.Gościł on w Podhorcach od 10 do12 września 1910 r.
W księdze arcybiskup zapisał:

Korzystałem z gościny w czasie wizytacji Kanonicznej. Niech Matuchna Najświętsza Królowa
nasza ma dom ten w szczególniejszej Swojej opiece ! Niech dziedzic Podhorzec wyrośnie na
rycerza bez bojaźni i pokuty!!382

**

Trzy lata później, dnia 29 września 1913 r., przebywał w Podhorcach ówczesny
doktor, późniejszy profesor i rektor Uniwersytetu Poznańskiego Stanisław Pawłowski (18821940)383.

Sokołowski Marian Seweryn Wilhelm (1839-1911) – historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek Komisji dla Historii Sztuki Akademii Umiejętności oraz Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej.
Założyciel Towarzystwa im. Jana Matejki; L. Kalinowski, Sokołowski Marian Seweryn Wilhelm (1839-1911), [w:] PSB,
t. 40, red. H. Markiewicz, Warszawa-Kraków 2000-2001, s. 161-165.
379 Szyszko–Bohusz Adolf Ludwik (1883-1948) – architekt, kierownik Odbudowy Zamku Królewskiego na
Wawelu. Od 1908 r. członek Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie.; A. Gaczoł, Szyszko–
Bohusz Adolf Ludwik (1883-1948), Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków, z. 2, red. H. Kondziela,
H. Krzyżanowska, Poznań 2006, s. 255-257.
380Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.; A. Sołtys, Dokumentacja fotograficzna pałacu w Podhorcach w zbiorach
tarnowskich, „Dagerotyp”, nr 10/2001, s. 44-52; A. Z. Sołtys, Klisze z Podhorzec, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1/1997,
s. 13-15; Sprawozdania z posiedzeń Komisji Historii Sztuki za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1910, *w:+ „Prace Komisji
Historii Sztuki”, t. 1, z. 1, Kraków 1917, s. IV.
381 Bilczewski Józef (1860-1923) – arcybiskup lwowski. Ukończył wydział teologiczny Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wspierał budowę nowych kościołów, podczas jego pasterzowania powstało ich 328, m. in.
kościół pod wezwaniem św. Elżbiety we Lwowie. Zabiegał o polepszenie warunków pracy nauczycieli. Został
członkiem honorowym Towarzystwa Szkoły Ludowej; S. Szurek, ks. Bilczewski Józef (1860-1923), [w:] PSB, t. 2, red.
W. Konopczyński, Kraków 1936, s.94-95,
382 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
383 Stanisław Pawłowski (1882-1940) – geograf, profesor i rektor Uniwersytetu Poznańskiego. Studiował na
Uniwersytecie w Wiedniu i we Lwowie. W 1919 został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu
Poznańskiego, gdzie stworzył Instytut Geografii. Autor wielu prac naukowych m.in. Geografia Polska (Lwów
1917), podręczników geografii dla szkół średnich m. in. Geografia Polski (Lwów-Warszawa1923); A.Dzięczkowski,
378
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Podczas I wojny światowej zwiedził Podhorce dnia 22 lipca 1917 r. cesarz Karol I.
Ówczesny burgrabia pałacu Marcin Grabikowski w swej kronice zanotował:

Dnia 22 lipca przybył do zamku cesarz Karol I z liczną świtą generałów. Z terasy
zamkowej obserwował najbliższy front. Przed odjazdem podałem mu „księgę
pamiątkową”, w której cesarz podpisał się *<+384

**

Z zapisu w księdze gości wynika, iż kilka dni później przebywał w Podhorcach,
cesarz pruski Wilhelm II. Wizyta ta miała miejsce 27 lipca 1917 r. Szczegółowy przebieg tej
wizyty opisał wspomniany wcześniej Marcin Grabikowski, pisząc:

Dnia 27 lipca zwiedzał zamek cesarz pruski Wilhelm II. Na drodze przed kościołem
rozdawał odznaczenia, następnie w wózku, strojnym w zieleń i kwiaty, pojechał
kolejką polową na front. Po powrocie z frontu spożył obiad w sali rycerskiej,
przybranej w zielone girlandyny. Zbiorami zamkowymi bardzo się zainteresował. Po
wpisaniu do „Księgi” odjechał *<+”385

**

W Podhorcach gościł dnia 29 kwietnia 1918 r. późniejszy rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Julian Nowak (18651946)386.W księdze gości pod datą 16 września 1933 r. można znaleźć podpisy kustosza

Pawłowski Stanisław, (1882-1940), [w:] PSB, t. 25, red. E Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1980, s. 513516; Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
384Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.; M. Grabikowski, Zamek Podhorecki w okresie wielkiej wojny 19141920, Gumniska 1931, s. 44.
385 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.; M. Grabikowski, op. cit., Gumniska 1931, s. 44.
386 Nowak Julian Ignacy(1865-1946) - profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz społeczny. Studiował na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk lekarskich. W
latach 1898-1899 studiował na Akademii Weterynaryjnej w Wiedniu, otrzymując tytuł lekarza weterynarii. Od
1899 r. pracował w katedrze weterynarii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 31 sierpnia do 14 grudnia 1922
premier RP; J. Lisiewicz, J. Sałkowski, A. Urbanowicz, Nowak Julian Ignacy (1865-1946), [w:] PSB, t. 23, red. E.
Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1978, s. 265-267; Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
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Muzeum Jana III Sobieskiego we Lwowie Rudolfa Mękickiego, jego żony Julii Mękickiej,
doktora Aleksandra Czołowskiego oraz wspomnianego już Antoniego Madeyskiego.
W kolejnym roku pod datą 21 października 1933 r. widnieją wpisy Rudolfa i Julii Mękickich
oraz doktora Aleksandra Czołowskiego. Obecność tych znakomitych badaczy była
spowodowana przygotowaniem pałacu do obchodów 250 rocznicy bitwy pod Wiedniem
przypadającej na rok 1933. Wówczas w pałacu zniszczonym działaniami wojennymi
Mękiccy przygotowali ekspozycję muzealną. Zgodnie z dyspozycją Romana Władysława
Sanguszki, z polecenia doktora Aleksandra Czołowskiego, zlecono wówczas prace
inwentaryzacyjne w pałacu właśnie Rudolfowi i Julii Mękickim387
Wizyta w mającym charakter muzeum pałacu wywoływała w osobach go
zwiedzającychuczucia patriotyzmu, tęsknoty za utraconą niepodległą ojczyzną, a także
zachwytu nad zgromadzonymi pamiątkami narodowymi. I tak na przykład córka żołnierza
z 1831 r. spod Ostrołęki, niejaka Szczęsna, dnia 26 sierpnia 1890 r. zapisała:

Boże Sobieskich, Boże bohaterów, zmiłuj się nad nami !/Od łzy na duszy – zachowaj
nas Boże/Od plam na honorze – zachowaj nas Boże/ Husarskie natchnienia – racz nam
dać Panie /Miłość ojczyzny chocimską, cecorską, kircholmską, odnów w nas Boże
!/Ofiarną krew- rozpal w nas Boże, Miłości Wolność obudź/w nas Boże./Boże
bohaterów, Boże Sobieskich, zmiłuj się nad nami! 388

Dnia 14 czerwca 1901 r. złożył wpis w księdze gości również Adam hrabia
Rzewuski389, który odwołując się do idei Przeszłość Przyszłość stworzonej przez księżną
Izabelę Czartoryską napisał w księdze:

Jaką

budując,

głęboką

naukę

daje

Przeszłość

Przyszłość

w

wspaniałym

ZamkuPodhoreckim. Każdy Polak to odczuwa dogłębni duszy swej, szczególnie gdy
ma zaszczyt należyć do jednej z Wielkich Rodzin Wielkiego Narodu 390
Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.; R. i J. Mękiccy, Inwentarz zabytków ruchomych zamku w Podhorcach,
Podhorce 1939, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, nr inw. 732, s. 2; R. i J. Mękiccy, Wyciąg
z inwentarza zabytków ruchomych Zamku w Podhorcach, Podhorce 1939, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr
ewid. 2840, s. 1.; J. K. Ostrowski, J. T. Petrus, op. cit., s. 41; K. Bańburski, A. Szpunar, op. cit., s. 152; J. Nowak,
Fragment płotu namiotu Stanisława Mateusza Rzewuskiego ze zbiorów zamku w Podhorcach, „Kronika Zamkowa”, nr 12/55-56/2008, s. 53.
388 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
389 Prawdopodobnie był to Adam Rzewuski (1847-1931) – syn ziemianina, uczestnika powstania listopadowego
Adama Rzewuskiego (1805-1888); S. Kieniewicz, Rzewuski Adam (1805-1888), [w:] PSB, t. 34, red. H. Markiewicz,
s. 98-99.
387
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**

Dnia 25 lipca 1903 r. zwiedzała pałac rodzina Grocholskich. W księdze pozostawili
oni następujący ślad swego pobytu:
Wskutek miłych zaprosin kochanej bratowej przyjechaliśmy z Gummnisk do
Strzyżawki zwiedzam tę światynie starożytności Zamek w Podhorce- Podziwiałem
każdy kąt- każdą pamiątkę w wynoszę milczącą pamięć tych wszystkich pięknych
rzeczy które się tu przechowują- oraz największą wdzięczność za gościnne przyjęcie
której tu doznaliśmy391.
**

Pod wpisem tym można znaleźć podpisy: Tadeusza Grocholskiego (1839-1881),
Tadeusza Grocholskiego junior (ur. 1887), Remigiusza Adama Grocholskiego (ur. 1889) oraz
Michała Grocholskiego (ur. 1891)392.
Kolejny wpis nawiązujący do uczuć patriotycznych złożyła w księdze gości Róża
Zamoyska (1862-1952), która przebywała w Podhorcach od 31 sierpnia do 5 września 1929
r.393 W księdze gości odnotowała:
W Podhorcach jest taki urok tak cudnie że opisać co tu odczuwam jest
niepodobieństwem! Niech Bóg raczy nadal czuwać nad tym cudnym zakątkiem
drogiego kraju naszego i niech strzec raczy Zamku tego który żywem jest
świadectwem dawnej kultury u świetności polski. Niech strzeże drogich Właścicieli
i dopomaga Im i błogosławi w utrzymaniu tej drogiej pamiątki polskiej394.

**

Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
Ibid., b. s.
392 Grocholski Tadeusz Przemysław Michał (1839-1881) – właściciel dóbr Strzyżawka, W latach 1858-1859
porucznik konnej gwardii wojsk rosyjskich. Wiceprezes Towarzystwa Rolniczego Podolskiego. Dnia 30 sierpnia
1886 r. ożenił się z Zofią z Zamoyskich (ur. 1886), która była siostrą właścicielki pałacu w Podhorcach Konstancji
z Zamoyskich Sanguszkowej. W wizytę w Podhorcach złożył Tadeusz Grocholski w towarzystwie swoich dzieci:
Tadeusza Grocholskiego junior (ur. 1887), Remigiusza Adama Grocholskiego (ur. 1889) oraz Michała
Grocholskiego (ur. 1891); J. Dunin-Borkowski, Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich, Lwów *1909+,
s. 394-395.
393 Zamoyska Róża Maria Elżbieta Aleksandra (1862-1952) – córka Stanisława Kostki Potockiego i Róży Marii
Potockiej, siostra Konstancji z Zamoyskiej Sanguszkowej. Dnia 2 października poślubiła Augusta hr.
Zamoyskiego; J. Dunin-Borkowski, op. cit., s.1031-1033; Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
394 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
390
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Jan Zamoyski (1860-1933)395 nawiązując do wspaniałych przedmiotów muzealnych
znajdujących się w pałacu zapisał:
Pobyt w Podhorcach myśli ku przeszłości wraca z wdzięcznością dla tych, którzy
tutejszy zamek i kościół wznieśli i z najżywszem wielbieniem ku Bogu, za uratowanie
tej wspaniałej historycznej pamiątki, wśród zawieruchy wojennej 1914 do 1920,
a w teraźniejszości cześć wzbudza dla obecnych posiadaczy, walczących z pietyzmem
przeciw szkodom, przez ząb czasu wyrządzonym. Dzięki siostrze i siostrzeńcowi zatak
miły pobyt od 25 września do 6 października 1931 e tej dostojnej siedzibie”396.
**

Pałac podhorecki znany był zarówno ze wspaniałej kolekcji dzieł sztuki jak również
podziwiany był ze względu na architekturę budowli. W księdze pojawia się wpis
nawiązujący do głównego architekta rezydencji, którym był prawdopodobnie Wilhelm Le
Vasseur de Beaplan (zm. 1673)397. W księdze gości zanotowano:
Nazwisko twórcy zamku i ogrodu w Podhorcach łączy się całkowicie z tem co on tu stworzył
„e’est vraiesnent un beau plan” Beauplan był genialnym budowniczym a Podhorce przez to
stały się perłą ziemi Polskiej. Obecnym właścicielom Cześć za pietyzm jakim otaczają tę cudną
perłę. E. Ciszkiewi ogrodnik planista 9 listopad 1932”398.
**

W pałacowej księdze można wyszczególnić również grupę wpisów, czynionych
prawdopodobnie ręką księżnej Konstancji z Zamoyskiej Sanguszkowej, informujących
o wizycie właścicieli w pałacu. Pierwszy zapis informujący o pobycie właścicieli
w Podhorcach pochodzi z 1895 roku. W księdze zapisano: „10go czerwca 1895 zajechała tu
po raz pierwszy pani domu tego, Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa, z mężem”399.
W księdze gości znajduję się również adnotacja : „Dnia 22 sierpnia 1906 roku zajechał tu po
raz pierwszy Romcio, w wieku lat 5ciu, z matką, i siostrą Maryą400-Iloną Felicjanką Przybył

Zamoyski Jan Florian (1860-1933) – syn Stanisława Kostki Potockiego i Róży Marii Potockiej, brat Konstancji z
Zamoyskich Sanguszkowej. Właściciel dóbr Magnuszewo. Poślubił w listopadzie 1890 r. Annę hr. Zamoyską
(ur.1858).; J. Dunin-Borkowski, op. cit., s.1031-1032.
396 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
397 Beauplan Wilhelm Le Vasseur de (zm. 1673) – inżynier, kartograf wojskowy. Pochodził z Normandii. Do Polski
przybył pod koniec 1630 r. Pracował dla hetmana wielkiego koronnego Wacława Rzewuskiego
i prawdopodobnie był autorem projektu pałacu w Podhorcach; K. Buczek, Beauplan Wilhelm Le Vasseur de (zm.
1673), [w:] PSB, t. 1, red. W. Konopczyński, Kraków 1935, s. 384-386; Z. Bania, Podhorce po 20 latach, „Zeszyty
Archeologiczne i Humanistyczne Warszawskie”, nr 1/2008, s. 13-14.
398 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
399 Ibid., b. s.
400 Sanguszko Roman Władysław Stanisław Andrzej (1901-1984) – był jedynym dzieckiem Eustachego Stanisława
i Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej. Wspomniana w wpisie Maria, to prawdopodobnie siostra Konstancji
z Zamoyskich Sanguszkowej, Maria Celina Jadwiga Elżbieta (ur. 1855). A. Biernacki, Sanguszko Roman Władysław
Stanisław Andrzej<, s. 509-510; J. Dunin-Borkowski, op. cit., s. 1031-1032.
395

100

też ulubiony kucyk z furmanem Leonem i Hanusia, piastunka”401. Wspomniany
w przytoczonym wpisie Romcio, to Roman Władysław Sanguszko, syn Konstancji
z Zamoyskiej i Eustachego Stanisława Sanguszki, przyszły dziedzic pałacu w Podhorcach.
Pierwszy pobyt przyszłego właściciela pałacu trwał do 15 września 1906 r., co potwierdza
wpis: „Wyjeżdżamy z wielkim żalem po 3 tygodniowym z górą pobycie, z drogich
prześlicznych Podhorców”. Pod wpisem tym, po raz pierwszy, prawdopodobnie przy
pomocy matki, złożył podpis książę Roman Władysław Sanguszko402.Analizując kolejne
wpisy można wysunąć wniosek, iż księżna Sanguszkowa przyjeżdżała do Podhorców
zazwyczaj w sierpniu, wyjeżdżała zaś z końcem października. W księdze gości znajdują się
wpisy potwierdzające obecność właścicieli w latach 1907, 1909 oraz 1910403. Przed wyjazdem
dnia 26 października 1910 r. księżna zapisała „Po miłym jak zwykle pobycie w drogich
Podhorcach, wyjeżdżamy z największym żalem obiecując sobie, jeśli Bóg pozwoli, powrócić
do nich na rok przyszły w lecie, na dłuższy pobyt”404. Również w 1911 r. księżna Konstancja
przebywała w pałacu, zaś pod datą 25 października 1911 r. zapisała: „Po 2 miesięcznym
pobycie wyjeżdżamy z drogich Podhorzec, największym żalem że na zimę zostać nie
można”. Ponowna wizyta księżnej w pałacu miała miejsce od 1 września do 5 listopada 1913
r.405 Przez następne piętnaście lat według księgi gości właściciele Podhorców nie gościli
w swojej rezydencji. Spowodowane to było trudną sytuacją polityczną oraz działaniami
wojennymi lat 1914-1918. Kolejna wizyta właścicieli rezydencji miała miejsce dopiero w 1928
r. Księżna Konstancja Sanguszkowa dnia 12 października 1928 r. zapisała: „Po
pięciotygodniowym pobycie w drogich Podhorcach, upojeni ich czarem, z żalem wielkim je
opuszczamy, zmuszeni wracać do Gumnisk”406. W kolejnych latach księżna regularnie
gościła w Podhorcach. W księdze gości można znaleźć wpisy potwierdzające wizyty
księżnej, przeważnie dwumiesięcznie, jesienią roku: 1930, 1931, 1932, 1934407. Ostatni wpis
w księdze gości pałacu w Podhorcach wykonała księżna Konstancja w 1935 r., zanotowała
wówczas:.
*<+od 7 go października do 9go listopada w ciszy w spokoju, w cudną jesień. Z żalem,
ze siostra moja Z.*Zofia+ Grocholską i brat Stanisław Z *Zamoyski+ 408 oraz Pan Antoni
Madeyski przybyć nie mogli!409

Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
Ibid., b. s.
403 Ibid., b. s.
404 Ibid., b. s.
405 Ibid., b. s.
406 Ibid., b. s.
407 Ibid., b. s.
408 Grocholska z Zamoyskich Zofia Maria Józefa (ur.1866) – siostra Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej;
Zamoyski Stanisław Piotr Andrzej Józefat (ur. 1867) brat Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej.; J. DuninBorkowski, op. cit., s. 1031-1033.
409 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
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**

W księdze gości znajdują się również wpisy opisujące szczegółowo wizyty niektórych
osób. Wpisy te wykonane zostały jedną ręką, prawdopodobnie księżnej Konstancji
z Zamoyskiej Sanguszkowej. Pierwszy wpis dotyczy wizyty metropolity lwowskiego,
duchownego greckokatolickiego, księdza Sylwestera Sembratowicza (1836-1898)410, który
odwiedził Podhorce w 1895r.411 Prawdopodobnie księżna Konstancja zamieściła w księdze
gości następującą informację:

Dnia 11go czerwca 1895 przybył tu Xiądz Metropolita Sylwester Sembratowicz
wizytując Archidyecezyę. Przyjechał tu z Oleska z swojemi końmi, czwórka, witany
przybranie tryumfalnej przez Kolatora E.*Eustachego+ S.*Sanguszkę+, Duchowieństwo
i licznie zgromadzony lud. Poszedł z processyą do Kościoła potem do cerkwi 412.
Następnie z processyą przybył na dziedziniec zamkowy, witany przez Kolatorkę
K.*Konstancję+ S.*Sanguszkowa+ Nazajutrz odbył się obiad w zamku, w którym Xiądz
Metropolita przenocował. Na obiedzie byli obecni wyżej podpisani Xięża. Popołudniu
Jego exellencya wyruszył w dalszą drogę, udając się do Jassowa 413.

**
W księdze gości znajduje się również opis wizyty biskupa tarnowskiego Leona
Wałęgi . Księżna Konstancja zanotowała:
414

Sembratowicz Sylwester (1836-1898) – kardynał, grekokatolicki metropolita Lwowa. Dnia 20 lutego 1885 r.
otrzymał nominację na godność metropolity. W 1887 r. gościł w katedrze św. Jura wizytującego Galicję
arcyksięcia Rudolfa. Od 1882 poseł do sejmu Krajowego, należał do Izby Panów.; A. A. Zięba, Sembratowicz
Sylwester (1836-1898), [w:] PSB, t. 36, red. H. Markiewicz, Warszawa-Kraków 1995, s. 212-217.
411 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
412 Prawdopodobnie procesja udała się do Kościoła św. Józefa i Podniesienia Krzyża Świętego znajdującego się
w odległości 300 m od pałacu. Budowlę zaprojektował architekt hetmana wielkiego koronnego Wacława
Rzewuskiego, Karol Romanus. Wzniesiona została w latach 1756-1766. Drewniana cerkiew w Podhorcach została
przeniesiona w latach pięćdziesiątych XVIII do Podhorzec z wsi Wiściowiec. Vide R. Aftanazy, Materiały do
dziejów<, s.456-457; J. T. Leszczyński, Podhorecki kościół, „Spotkania z zabytkami”, nr 10/1997, s. 17; O. RemeszyłoRybczyńska, op. cit., s. 446, 463-466;J. K. Ostrowski, Świątynie Podhoreckie, [w:} Kresy bliskie i dalekie, Kraków 1998 ,
s. 101-105;
413 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
414 Wałęga Leon (1859-1933) – biskup tarnowski, administrator apostolski diecezji tarnowskiej, profesor
Uniwersytetu Lwowskiego. Ukończył teologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, następnie
studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Z dniem 4 kwietnia 1932 r. zrezygnował z powodu złego
stanu zdrowia z funkcji biskupa; A. Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. I, Biskupi
i kanonicy, Tarnów 1999, s. 56-62.
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Dnia 22 października 1908 r. przybyć raczył do Podhorzec najprzewielebniejszy Xiądz
Biskup Leon Wałęga z Tarnowa. Przyjęty przez Duchowieństwo miejscowe przy
Kościele,

udał

się

tam

zaraz,

odprawił

mszę

św.

następnie

prowadzony

processyonalnie aleją od Kościoła do Zamku, przyszedł przed Ochronkę i poświecił ją.
Po dopełnionym akcie poświęcenia Ochronki, oddanej w zarząd SS. Służebniczkom, że
Starejwsi, Xiądz Biskup przemówił prześlicznie do licznie zebranej ludnościmiejscowej.
Najprzewielebniejszy Xiądz Biskup po raz pierwszy odwiedzić raczył Podhorce, stało
się

to

wu

porę

niefortunną

bardzo,

spadł

był

bowiem

2

dni

wprzód

najniespodziewaniej wielki śnieg, i spośród wielkich strat dla rolników już i tak
zniszczonych słotem lata, skrył białym całunem cały ogród Podhorecki kryjąc uroki
i widok wspaniały, tego cudnego zakątka. Mamy nadzieję, iż Bóg pozwoli nam, przyjąć
w roku przyszłym, wśród lata i pięknej pogody, najlepszego Pasterza naszego i dać Mu
możność wypoczynku dłuższego, w Zamku Podhoreckim po trudach i znojach
pasterzowania w Tarnowie415.

**
Pałac odwiedzały również wycieczki i grupy zorganizowane. W 1907 r. zwiedzili
ekspozycję muzealną uczestnicy X Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie.
Obecność tej grupy potwierdza około 20 podpisów osób biorących udział w tej konferencji416.
Natomiast dnia 23 kwietnia 1913 r. przybyła do pałacu wycieczka urzędników
KoleiWęgierskich i Austriackich, biorących udział w konferencyjnych obradach we Lwowie.
Wówczas odwiedziło pałac około 23 uczestników tych obrad417. Księga gości, co nie powinno
dziwić, zawiera dużą ilość autografów należących do przedstawicieli znakomitych rodów
polskich, które również przyjeżdżały do pałacu w grupach. Można tu wymienić chociażby
rodzinną wycieczkę córek jednego z najbogatszych ziemian w Galicji – Włodzimierza
Dzieduszyckiego (1825-1899): Marii (ur. 1863) i Jadwigi (ur. 1867) Dzieduszyckich z Pieniak,
które odwiedziły Podhorce 2 października 1888 r.418 W 1889 r. wśród wielu gości wymienić
można chociażby rodzinę Wodzickich. W rezydencji gościli m.in. Józefa Wodzicka
z Dzieduszyckich (ur. 1839)419 oraz Jerzy Wodzicki (ur. 1875)420,Marta Wodzicka (ur. 1876)421,
Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
Ibid., b. s.
417 Ibid., b. s.
418 Dzieduszycki Włodzimierz (1825-1899) – mecenas nauki i sztuki polskiej, założyciel Muzeum Przyrodniczego
hr. Dzieduszyckich we Lwowie. Z małżeństwa z Alfonsyną Miączyńska miał córki: Marię Dzieduszycką (ur.
1863) właścicielkę dóbr Pieniaki, która poślubiła 23 czerwca 1894 r. Tadeusza Cieńskiego oraz Jadwigę
Dzieduszycką (ur. 1867), która poślubiła dnia 21 lutego 1889 r. księcia Witolda Czartoryskiego.; M. Tyrowicz,
Dzieduszycki Włodzimierz (1825-1899), [w:] PSB, t. 6, red. W. Konopczyński, s. 123-126; J. Dunin-Borkowski, op. cit.,
s. 353-355, Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
419 Józefa z Dzieduszyckich Wodzicka (ur. 1839) – druga żona polskiego ornitologa hr. Kazimierza Michała
Wodzickiego (ur.1816); J. Dunin – Borkowski, op. cit., s. 992-993.
415
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Antoni Wodzicki (ur. 1862)422 z żoną Anną z Wodzickich Wodzicka (ur.1867)423.
Organizowanie

wycieczek

przez

arystokrację

do

Podhorców

potwierdza

wpis

z dnia 25 września 1925 r. autorstwa Remigiusza Grocholskiego (ur. 1888)424, który
zanotował:

Szkoda ze największej wielbicielki tego zamku Pani domu nie ma! To ekspedycja
pięcioma samochodami z Podhorzec do Podkamienia, Poczajowa, Krzemieńca, Znowu
w Podhorcach i Olesku. Dziękujemy gospodarzowi za tak miłą gościnę! Życzymy w
dalszej pracy, nad tak zasłużonym odnawianiem Zamku Szczęścia 425.

**

Księga gości pałacu w Podhorcach prowadzona przez prawie pół wieku zawiera
prawie tysiąc wpisów, co świadczy o znaczącym zainteresowaniu zwiedzaniem pałacu
w Podhorcach. Rezydencja Podhorecka będąca swoistym „muzeum narodowym” cieszyła
się dużym zainteresowaniem zwiedzających zarówno ze względu na umieszczoną w niej
kolekcję sztuki, gromadzoną na przestrzeni wieków przez przedstawicieli rodziny
Koniecpolskich, Rzewuskich i Sobieskich, jak również ze względu na bogate zbiory
archiwalne i biblioteczne. Bogata kolekcja kultury staropolskiej przyciągała do pałacu:
badaczy kultury, wybitnych profesorów, uczonych, artystów. Zaznaczyć należy, iż bez
wątpienia wizyta w „Panteonie Galicji” (jak określono Podhorce), wówczas gdy
Rzeczpospolita nie istniała na mapach politycznych, miała na celu podtrzymanie
świadomości narodowej i tradycji patriotycznej. W związku z tym nie dziwi fakt, iż
ziemiaństwo polskie w XIX w., chętnie odwiedzało pałac, aby zobaczyć chociażby pamiątki

Jerzy Kornel Wodzicki (ur. 1875) – syn Kazimierza Michała Wodzickiego i Józefy z Dzieduszyckich. W 1906
wicesekretarz ministerstwa spraw wewnętrznych w Wiedniu. Poślubił dnia 11 czerwca 1906 r. Marię z Turnów.;
Ibid., s. 995.
421 Marta Wodzicka (ur. 1876) – córka
Kazimierza Michała Wodzickiego i Józefy z Dzieduszyckich. Dnia
22 czerwca 1896 r. poślubiła Aleksandra Dąbskiego; Ibid., s. 995.
422 Antoni Wodzicki (ur. 1862) – właściciel ziemski. Posiadał dobra m.in. Konin, Łętów, Mszana Górna. Dnia
3 kwietnia 1889 r. poślubił Annę z Wodzickich Wodzicką (ur. 1867).; Ibid., s. 995.
423 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
424 Grocholski Remigiusz Adam (ur. 1888) – syn Tadeusza Przemysława Michała (1839-1881) Grocholskiego,
właściciela dóbr Strzyżawka oraz Zofii z Zamoyskich (ur. 1886), która była siostrą właścicielki pałacu
w Podhorcach Konstancji z Zamoyskich Sanguszkowej.; J. Dunin-Borkowski, op. cit., s. 394-395.
425 Księga autografów zwiedzających zamek<., b. s.
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narodowe po bohaterze narodowym, zwycięzcy spod Wiednia, królu Janie III Sobieskim.
W czasie gdy Rzeczypospolita nie istniała na mapach, właśnie dawne pałace i dwory były
miejscem

podtrzymywania

świadomości

narodowej

i

pamięci

o

niepodległej

Rzeczypospolitej. Zdecydowanie dominującą grupą zwiedzającą pałac w XIX i XX w. były
osoby indywidualne lub zorganizowane wycieczki rodzinne ziemiaństwa polskiego. Dużą
grupę stanowią również autografy pozostawione przez przedstawicieli arystokracji polskiej.
Sporadycznie występują autografy osób o pochodzeniu niemieckim oraz rosyjskim, niestety
ich odczytanie ze względu na charakter pisma jest niezwykle trudne. W księdze gości
zdarzają się autografy wybitnych profesorów, badaczy czy też wysokiej rangi duchownych.
Jak wskazują daty umieszczane w księdze gości, rezydencja zwiedzana była głównie
w okresie letnim i jesiennym, co jest oczywiście zrozumiałe, ze względu na chociażby
cieplejsze dni występujące w tych porach roku, a także łatwiejszy dojazd. Zaznaczyć należy,
iż nie przy każdym autografie umieszczona została data, w związku z tym niezwykle trudne
byłoby opracowanie szczegółowej statystyki rocznej osób zwiedzających pałac. Można się
pokusić o stwierdzenie, iż na podstawie przedstawionej w niniejszym artykule księdze gości,
najwięcej

osób

zwiedzało

i dziewięćdziesiątych XIX w.426

pałac

w

Podhorcach

w

latach

osiemdziesiątych

Dopiero przebadanie pozostałych ksiąg gości pałacu,

znajdujących się obecnie w Narodowym Archiwum w Krakowie, pozwoli uzyskać pełną
panoramę osób zwiedzających rezydencję w Podhorcach427.

Ibid., b. s.; A. Hanaka, op. cit., s. 69;
V.Księga zwiedzających zamek podhorecki 1826-1834,ANKr, Arch. Sang., sygn.Podh. II 76, b. s.; Księga autografów
zwiedzających zamek w Podhorcach 1835-1898, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh. II 189, s. 1-338 in, s.; Księga autografów
zwiedzających zamek w Podhorcach 1923-1930, ANKr, Arch. Sang., sygn. Podh. II 191, b. s.
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DAMIAN PODOBA
Lublin

Projekt „Riese” – hitlerowski pomysł na zagospodarowanie Gór Sowich

Góry Sowie to nazwa gnejsowego pasma górskiego rozciągającego się na
powierzchni około 600 km2 w południowo-zachodniej części Polski, na Dolnym Śląsku428.
Najwyższym szczytem jest Wielka Sowa licząca 1015 m n.p.m. Tereny te wciąż owiane są
tajemnicami, których nie sposób rozwikłać ze względu na ich położenie – głęboko pod
ziemią i górami. Jedna z takich zagadek historii tzw. najnowszej skrywa się pod nazwą
Projekt „Riese” tj. Olbrzym. Obiekt oficjalnie nieznanego przeznaczenia złożony
z kilometrów korytarzy, hal i komór w pobliżu Walimia i Głuszyc założony w 1943 r. przez
hitlerowców.
Teorie spiskowe głoszą różne przypuszczenia. Według jednych budowane
i testowane miały być tam Wunderwaffe, inni twierdzą, że tam miał przenieść się sztab i sam
Hitler, żeby skryć się przed napierającą powoli Armią Czerwoną. Pojawiają się również
teorie, że w wydrążonych skalnych komnatach miały znaleźć się tajne laboratoria oraz
montownie rakiet V2. Jakkolwiek ta ostatnia teoria jest jedną z bardziej realnych to wokół
każdej pojawiło się zarówno grono zwolenników, jak i przeciwników wynajdujących mniej
lub bardziej realne fakty. Jeśli zastanowić się na wstępie to najbezpieczniej chyba wysunąć
tezę, że „Riese” faktycznie miało być tajnym laboratorium. Jednak nie tylko, Książ jako
kwatera główna i centrum dowodzenia też pasuje dość dobrze. Również zakłady
zbrojeniowe to nie najgorszy pomysł. Wniosek z takich rozważań jest prosty – Olbrzym
mógł być wielofunkcyjnym, kompleksem schronów. Czy taka idea obroni się w konfrontacji
z głębszymi rozważaniami, okaże się w trakcie zgłębiania tej pracy.
Badania w Górach Sowich prowadzono wielokrotnie, nawet tuż po zakończeniu
wojny. Ich wyniki są okryte nie mniejszą tajemnicą jak historia samego projektu. Wojska
radzieckie, agenci SB oraz polskie służby z czasów PRL nieraz wchodziły do tuneli
poszczególnych obiektów jednak nie sposób doszukać się dokumentacji z tych wypraw.
Sprawą „Riese” zajmował się tuż po wojnie prof. Jacek Wilczur, weteran wojny. Jego grupa
szukała dokumentów i jakichkolwiek śladów, które dałyby nam pojęcie czym była ta
placówka. Niestety, jak sam profesor niejednokrotnie podkreślał, sowieci wywieźli wszystko

K. Sienicka, P. P. Zagożdżon, Szczegółowe zdjęcie geologiczne obiektu „Osówka” (Kompleks „Riese”), [w:] Dzieje
górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, red. P.P. Zagożdżon, M. Madziarz, Wrocław 2010, s. 420-421.
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co miało jakąś wartość429. Jako jeden z pierwszych zajął się nimi płk Jerzy Cera. Zebrał on
zespół wojskowych i cywilnych specjalistów, wspólnie z którymi spenetrował tajemnicze
podziemia. Wyprawa niosła ze sobą wiele niebezpieczeństw ponieważ tunele przez lata
opuszczone groziły w wielu miejscach zawaleniem. Osiągnięto jednak pewne rezultaty.
Czemu tylko pewne? Bez informacji z niemieckich dokumentów nie sposób odgadnąć
przeznaczenia wielkiego kompleksu sztolni, korytarzy i komnat, tym bardziej że wycofujące
się jednostki niemieckie zadbały o to by jak najlepiej zatrzeć ślady swojej działalności. Wiele
korytarzy prowadzących w głąb gór wysadzono, a następnie zamaskowano ziemią
i drzewami430. Olbrzym zapewne na zawsze zatrzyma część swoich tajemnic, jednak to co
udało się zbadać postaram się przybliżyć w tej pracy.
Geneza Projektu „Riese”
Wszyscy przytaczają kryptonim „Riese”, Olbrzym, a rzadko spotkać można
rozważania na temat pochodzenia samej nazwy. Założyć można, że etymologia tej nazwy
pochodzi z niemieckiego riese co oznacza dosłownie olbrzym. I nie ma sensu szukać dalej?
Otóż nieprawda. Zdarza się, że pochodzenie tej nazwy wywodzone jest od nazwiska
Güntera Riese, kierownika robót z Cherbourgu. Taką teorię wysnuwa Dariusz Garba
w swojej książce Tajny projekt III Rzeszy – FHQu Riese. Pojawia się też nazwisko Otto Riese,
który był współwłaścicielem firmy budowlanej, być może zaangażowanej w realizację
planów Hitlera431.
Początków Projektu „Riese” upatruje się nawet w końcu lat 30. XX w., jednak datą
bardziej realną zdaje się być rok 1942 kiedy wyklarował się pomysł na kompleks bunkrów
pod Górami Sowimi. Budowę podjęto na bezpośredni rozkaz Hitlera. Nie był to jedyny
kompleks, w którym miały mieścić się fabryki zbrojeniowe III Rzeszy, jednak jego lokalizacja
na Dolnym Śląsku była strategiczna. Teren ten był dość daleko by odległość nie pozwoliła
alianckim siłom powietrznym na zbombardowanie go432. A to właśnie dywanowe naloty na
terytorium Niemiec zmusiły władze hitlerowskie do przeniesienia fabryk pod ziemię. Zabieg
ten spowodował, że przemysł zbrojeniowy nazistów nie zwolnił, mimo że z planowanych
94 mln m2 fabryk udało się zbudować tylko 13 mln433. Ustalenia odnośnie budowy podjęli we
wrześniu 1943 r. minister uzbrojenia i następca Fritza Todta, Albert Speer434, nadinspektor
budowlany Leo Müller i inżynier Xawer Dorch odpowiedzialny w ministerstwie III Rzeszy
S. Michalik, Spotkanie z Wilczurem, „Tu jest mój dom”,
http://tujestmojdom.blogspot.com/2011/05/spotkanie-z-wilczurem.html, (dostęp: 8.01.2014 r.).
430 J. Cera, Tajemnice Gór Sowich, Kraków 1998, s. 16.
431 Z. Dawidowicz, Riese=Olbrzym?, „Sowiogórskie Tajemnice”, http://sowie.republika.pl/riese.html, (dostęp:
30.12.2013 r.).
432 M. Aniszewski, Podziemny Świat Gór Sowich, Kraków 2006, s. 20 *wersja: pdf+.
433 Ibid., s. 19 [wersja: pdf].
434 Handbook of the Organisation Todt, Londyn 1945, s. 8.
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za budownictwo wojskowe i produkcję zbrojeniową435. Co ciekawe już w 1942 r. pierwsze
transporty więźniów kierowano w Góry Sowie w celu budowy dróg i drążenia pierwszych
tuneli. Takie wspomnienia zachował p. Stanisław Suliga, były więzień nr 48, który potem
pracował przez krótki okres bezpośrednio przy drążeniu sztolni pod „Riese”436.
W

celu

wykonania

projektu

powołano

specjalną

jednostkę

Schlesische

Industriegemeinschaft AG czyli Śląską Wspólnotę Przemysłową we Wrocławiu. Jej
generalną dyrekcję umieszczono w pobliżu miejsca budowy, 12 km od Walimia, w Jedlince
Zdroju. 1 listopada 1943 r. ruszyły prace, których celem było wydrążenie skał pod obiekty
nieznanego przeznaczenia znane pod kryptonimem S3. Oznaczenie to nasuwało pewne
skojarzenia, ponieważ stosowano je dla określania m.in. kwater głównych Hitlera437.
Początkowo prowadzono tzw. roboty strzałkowe czyli wysadzanie skał po
uprzednim nawierceniu w nich otworów. Prace te wykonywali specjalnie sprowadzeni
specjaliści, Czesi, Ukraińcy a nawet Włosi. Zruszone skały usuwano ręcznie, potrzebnych
było zatem wielu pracowników do wykonywania najcięższych robót. Stworzono więc cztery
obozy pracy – Arbeitslager. Ulokowane zostały one w miejscowościach: Walim, Głuszyca,
Głuszyca Górna

i Kolce. W miejsca te trafili więźniowie przetrzymywani wcześniej

w obozach Gross-Rosen i Auschwitz-Birkenau438. Faktycznie obozy te dzielono jeszcze na
podobozy i komanda, które miały do wykonania konkretne zadania blisko swoich
lokalizacji439. Główną siłę roboczą stanowili mężczyźni, a zadaniem było drążenie sztolni,
prowadzenie prac rozładunkowych i budowlanych na powierzchni i pod ziemią. Pierwsze
obozy powstały w końcu 1943 r. Kolejne organizować zaczęto od marca 1944 r., czyli miesiąc
przed zmianą nadzoru nad powstawaniem kompleksu. W kwietniu bowiem budowę
przejęła Organizacja Todt. Do jej wcześniejszych zadań należało realizowanie prac nad Linią
Zygfryda440, Wałem Atlantyckim441 oraz kwaterami Hitlera i doświadczenia te miały pomóc
przy realizacji Projektu „Riese”. Naczelnym dyrektorem całego przedsięwzięcia został Albert
Speer, szefem departamentu odpowiedzialnego za budowę mianowano Xawera Dorscha,
który jako główny inżynier OT miał też swój udział w powstawaniu bazy rakietowej
V-2 w Wizernes442, a kierownictwo techniczne objął major, o którym jeszcze będzie mowa,
Anthon Dalmus443. Architektem budowy został dr Siegfrid Schmelcher444. Za swoją siedzibę
na Dolnym Śląsku członkowie OT wybrali sobie pałac w Jedlince-Zdroju, który dla

A. Franke i inni, Kompleks Riese, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego 2006, s. 8.
M. Aniszewski, op. cit., s. 29-31 [wersja: pdf].
437 Ibidem, s. 19 [wersja: pdf].
438 J. Cera, op. cit., s. 18.
439 M. Mołdawa, Gross-Rosen – obóz koncentracyjny na Śląsku, Warszawa 1967, s. 117-126.
440 Handbook<, s. 6.
441 Ibid., s. 46
442 M. Gilbert, Druga wojna światowa, Poznań 2000, s. 549.
443 M. Aniszewski, op. cit., s. 25 [wersja: pdf].
444 A. Franke i inni, op. cit., s. 8.
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konspiracji nazwano „Willa Erika”. Na potrzeby bezpieczeństwa jego podziemia
zaadaptowano na schron, a w pobliżu pałacu powstał obóz pracy445. W sumie w obozach
związanych z „Riese” mogło przebywać nawet 38 tys. więźniów różnych narodowości,
z czego większość sprowadzona była z obozu Gross-Rosen, który był najbliżej446. Główny
nadzór nad placówkami związanymi z bronią strategiczną sprawowało SS, a dokładnie Hans
Kammler. Do takich obiektów należał również Projekt realizowany w Górach Sowich447.
Od momentu przejęcia przez OT nadzoru nad budową prace szły szybciej.
Równolegle powstawały kompleksy: Jugowice Górne, Rzeczka, Osówka, Soboń, Włodarz,
Sokolec i Książ, wchodzące w skład całego projektu. Pobliskie miejscowości objęto
restrykcjami. Zakazano nawet odwiedzania rodziny mieszkającej na terenie bliskim
budowie. Strażnicy mieli rozkaz strzelać do osób niepowołanych. Nie było szansy by
więźniowie kontaktowali się z miejscową ludnością, ponieważ nikt nieupoważniony nie
mógł przebywać na terenie prac, a sami więźniowie nie mogli się między sobą
porozumiewać. Warunki pracy, nawet jak na obozowe, były bardzo złe. Powszechne były
pobicia i choroby zakaźne, a ciężka praca zbierała równie znaczne żniwo. Przy
niedożywieniu słabsi więźniowie bardzo szybko tracili resztki sił, a głód był powszechny.
Według relacji Mieczysława Mołdawy więźniowie w obozie głównym Gross-Rosen
otrzymywali trzy posiłki. Śniadanie składało się z jednego z trzech rodzajów wodnistej zupy,
w południe również wydawano zupę, tym razem niecały litr oraz mięso z padłego konia.
Kolacja była w obozie najważniejszym posiłkiem. Znów podawano zupę, tym razem trochę
bardziej „sytą”, bo zawierającą śladowe ilości soli i margaryny. Do tego dodawano chleb,
dzielony między cztery osoby oraz półkilogramową margarynę do podziału na około
20 osób. Bywało, że dodawano plasterek końskiej kiełbasy

i ziołową herbatę448.

W podobozach sytuacja była gorsza, na cały dzień mieli przydział litra wodnistej zupy, pół
bochenka chleba, kawałek kiełbasy i plasterek margaryny, przy czym z czasem racje chleba
uległy zmniejszeniu, a margaryny w ogóle przestano dodawać. Chorzy więźniowie prawie
w ogóle nie otrzymywali żywności , nie mówiąc już o pomocy medycznej449.
Główne kompleksy projektu
Więźniowie pracowali przy budowie kilku podziemnych bunkrów z których
największy był system hal i korytarzy umieszczony pod górą Włodarz. Długość korytarzy
i komór tzw. kompleksu Włodarz wynosi ponad 3000 m, a jego objętość liczona jest według
II wojna światowa, „Pałac Jedlinka”, http://www.jedlinka.pl/index.php/ii-wojna-swiatowa,
(dostęp: 15.12.2013 r.).
446 J. Cera, op. cit., s. 20.
447 I. Witkowski, Prawda o Wunderwaffe. Imperium badawcze SS, Warszawa 2009, s. 95.
448 M. Moładawa, op. cit., s. 33-34.
449 J. Cera, op. cit., s. 22-23.
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znanej wielkości na 42000 m3.450 Prace prowadzono na północno-wschodnim zboczu
wzgórza. Do wnętrza można się było dostać jednym z 4 wejść. W chwili obecnej dwa z nich
są zasypane, a tunele od nich prowadzące są częściowo zalane. Każdy z tuneli wejściowych
posiada po prawej i lewej stronie większe komory, które jak pisze J. Kosmaty mogły być
wartowniami451. Jeden z zalanych korytarzy jest zawalony również po drugiej stronie, nie
tylko przy wejściu. Za tym zawałem tunel biegnie dalej jednak na chwilę obecną nie udało
się go zbadać. Dostępne korytarze krzyżują się ze sobą tworząc istny labirynt podziemnych
tuneli.
Drugim co do wielkości kompleksem jest licząca sobie objętość 30000 m3 Osówka.
Wejście do podziemi znajduje się w odległości około kilometra na północny-wschód od
miejscowości Kolce i kilometra na północ od Sierpnicy452. Długość korytarzy sięga tutaj 1700
m, a do wnętrza prowadzą dwa tunele. W relacjach świadków mowa jest jednak
o czterech wejściach. Trzeci tunel znaleziono w pobliżu, jednak nie było połączenia z główną
budowlą. Ostatniego wejścia nie udało się odnaleźć453. Cały kompleks Osówka składa się nie
tylko z podziemi a również z budowli wykonanych na powierzchni. Nie udało się ustalić
przeznaczenia sporej części z tych zabudowań. Dwa najbardziej znane budynki to tzw.
„Kasyno” i „Siłownia”. Pierwszy z nich to betonowa budowla o długości ok. 50 m nakryta
specjalnym dachem, który miał umożliwić zasadzenie w nim drzew, najprawdopodobniej
dla lepszego maskowania. „Siłownia” to natomiast blok betonowy położony tuż nad główną
częścią podziemi. W znanej części tej budowli znajduje się wiele rur i kanałów.
Prawdopodobnie poniżej znanej części znajduje się coś więcej bo prowadzą tam w głąb dwa
szyby454.

Przypuszczenia

badaczy

nadały

temu

budynkowi

tę

nazwę

ponieważ

najprawdopodobniej mieściły się tam maszyny produkujące energię dla całej Osówki.
Rzeczka lub jak obecnie zwany jest ten kompleks „Lochy Walimskie” to kolejny co do
wielkości obiekt. Podziemia usytuowane są na wschodnim zboczu góry Ostra, między
miejscowościami Walim i Rzeczka. Znana objętość podziemi to 14 tys. m3, mimo
że długość korytarzy to zaledwie 500 m455. Do środka kompleksu prowadzą trzy wejścia,
z czego środkowe biegnie prosto, najpierw wychodząc w hali zwanej komorą techniczną,
a dalej do głównej komory mającej wymiary 80 m długości, 10 m wysokości
i 8 m szerokości456. Dwa boczne tunele wejściowe posiadają strażnice. Jedna z nich jest
niemal wykończona i obecnie znajduje się w niej muzeum, w którym zebrane są informacje
J. Kosmaty, Roboty górnicze prowadzone w Górach Sowich w ramach programu „Riese” w okresie II wojny światowej,
„Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały” 2006, vol. 117, nr 32, s. 154.
451 Ibid.
452 Podziemne Miasto, „Kompleks Osówka”, (dostęp: 27 grudnia 2013), http://www.osowka.pl/miasto.html.
453 J. Kosmaty, op. cit., s. 154.
454 M. Aniszewski, op. cit., s. 70 [wersja: pdf].
455 J. Kosmaty, op. cit., s. 153.
456 Podziemny kompleks Rzeczka, „Sztolnie Walimskie”, http://www.sztolnie.pl/index.php?strona=rzeczka,
(dostęp: 23.12.2013 r.).
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na temat wszystkich obiektów projektu „Riese”. Powyżej wartowni znajduje się drugi
poziom kompleksu, jednak oglądać go można tylko dzięki umieszczonej tam kamerze.
Według przypuszczeń może istnieć połączenie lochów walimskich m.in. z obiektem
w Osówce457. Dawni więźniowie, którzy pracowali przy budowie wspominali również
o czwartej sztolni prowadzącej do wnętrza podziemi, jednak mimo poszukiwań nic nie
znaleziono458.
Połowę objętości „Rzeczki” posiada kompleks „Gontowa”. Jest to czwarty co do
wielkości znany obiekt projektu „Riese”. Podziemia są położone w pobliżu miejscowości
Sokolec, w górze Gontowa, stąd nazwy te spotyka się w odniesieniu do obiektu zamiennie.
Ich odmienność od pozostałych systemów tuneli polega na tym, że te korytarze wydrążone
zostały w skale piaskowej459, a nie w tzw. gnejsach sowiogórskich. Do wnętrza kompleksu
prowadzą poniekąd cztery wejścia, jednak tylko dwa z nich biegną równolegle do
rozbudowanego centrum, które po spojrzeniu na plan mogą przywodzić na myśl miniaturę
Włodarza. Pozostałe dwa wejścia otwierają się od wschodu i biegną ku głównej części
obiektu. Jeden kończy się zawałem po 11 m, drugi ma aż 200 m długości jednak nie dosięga
centralnego systemu460. Spekulacje na temat przeznaczenia tego kompleksu głównie
poruszają tematykę magazynów. Według miejscowych ludzi jeszcze po wojnie wywożono
stamtąd amunicję461.
Kolejny kompleks znajduje się wewnątrz góry Soboń i nosi tę samą nazwę. Do środka
prowadzą trzy sztolnie. Wyjątkowość obiektu polega jednak na tym, że każda drąży górę
z innej strony. Pierwszy tunel znajduje się na północno-zachodnim stoku góry. Prowadzi on
prostym odcinkiem do centralnego punktu w którym zbiega się z równie prostym
korytarzem biegnącym od wejścia drugiego usytuowanego na południowo-zachodnim
stoku462. Co ciekawsze, żaden z tych tuneli nie posiada wartowni, oba zbiegają się natomiast
w większą halę rozchodzącą się pod kątem prostym dalej od wejścia północno-zachodniego,
w kierunku stoku południowo-zachodniego i w kierunku północno-wschodnim od którego
nie odkryto wejścia. Od tunelu biegnącego od pierwszego wejścia odchodzą trzy boczne
korytarze463. Obie sztolnie mają długość ok. 200 m licząc od wejścia do centrum. Największe
emocje badaczy budziła sztolnia trzecia znajdująca się na wschodnim zboczu góry. Tunel ten
dość mocno zasypany przez długi czas bronił swoich tajemnic, a było ich niemało ponieważ
kierunek w którym biegł ten korytarz sugerował, że spotka się on z halą przedłużającą
J. Cera, op. cit., s 46.
J. Kosmaty, op. cit., s. 153.
459 J. Cera, op. cit., s. 46.
460 J. Kosmaty, op. cit., s. 156.
461 J. Cera, op. cit., s. 54.
462 Aust, Kompleks Soboń – Eksploracja sztolni nr 3, „Sudecka Grupa Eksploracyjna”,
http://www.podziemia.eu/kompleks_sobon.html, (dostęp: 2.01.2014 r.).
463 Opis sporządzony przez autora posiłkującego się planem podziemi w kompleksie „Soboń” stworzonym przez
Mariusza Aniszewskiego na potrzeby książki Podziemny Świat Gór Sowich.
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pierwszą sztolnię. W ostatnich latach tematem tego obiektu zajęła się Sowiogórska Grupa
Poszukiwawcza przy współpracy z Sudecką Grupą Eksploracyjną, która podjęła trud
dostania się do wnętrza tunelu. Dokonano odwiertów próbnych z użyciem kamery oraz
rozpoczęto pracę nad wejściem do wnętrza. Na głębokości 19 metrów trafiono na sztolnię.
Wewnątrz okazało się, że sztolnia nie została skończona, czego spodziewano się, ponieważ
w innym wypadku tunel łączyłby się z tym biegnącym od strony północno-zachodniej.
Eksploratorzy trafili na tzw. przodka464 oraz specjalne blachy do gromadzenia urobku, które
świadczyły, że pracowano tam niemal do ostatniej chwili. Wewnątrz tunelu biegły tory
kolejki wąskotorowej. Znaleziono też narzędzia i ślady po odwiertach strzałkowych. Biorąc
pod uwagę wiedzę na temat wietrzenia skał, badacze doszli do wniosku, że zawał blokujący
wejście do korytarza jest pochodzenia naturalnego, a wiercenia do wysadzania skał zostały
prawdopodobnie wykonane przez Niemców po to, aby poszerzyć tunel, a nie jak dotychczas
twierdzono żeby zamknąć wejście465.
Kompleks „Jawornik” w Jugowicach Górnych jest jednym z ciekawszych
i tajemniczych obiektów pozostawionych przez Niemców. Do wnętrza prowadzi aż 7 tuneli
z czego najdłuższy biegnie do dwóch prostopadłych korytarzy. Jeden z nich z kolei wyraźnie
zakręca w kierunku innego wejścia, które po 30 m od wejścia kończy się zawaliskiem.
Pozostałe tunele po kilkudziesięciu metrach kończą się zawałami skalnymi, wbrew
spekulacjom być może wcale nie dokonanymi przez wycofujących się Niemców. Istnieją
wzmianki o penetracji tych sztolni, z lat tuż po wojnie, których dokonywali sowieci i być
może część zawałów jest ich działaniem. W Jaworniku znajduje się za to coś co czyni go
ponownie jednym z najciekawszych sowiogórskich obiektów. Jeden z tuneli wlotowych jest
zabezpieczony stalowymi drzwiami. Za którymi znaleziono zawalisko kamieni. Próby
przedostania się przez nie powiodły się, a badacze znaleźli kolejne drzwi. Podobno w latach
1945-50 podjęto podobne starania i zakończyły się one o tyle lepiej, że zza drugich drzwi
odzyskano pancerną szafę z dokumentami466. Nieco inne informacje dotyczące tego obiektu
podaje J. Cera, który wspomina o 5 wejściach z których trzy zostały zbadane467. Jego badania
były prowadzone jednak dość dawno i jak sam wspomina w słowie „Od autora”, wiemy na
temat podziemi tych trochę więcej niż ówcześnie468.
Historia zamku Książ sięga XIII w. jednak nas interesują fakty bliższe. Dokładnie
chodzi o okres II wojny światowej i lata 40. XX w., kiedy naziści realizowali swoje plany
464

Przodek – miejsce w kopalni, gdzie robotą górniczą urabia się skałę, tj. oddziela się jej części od górotworu;

część poziomu eksploatacyjnego i piętra (ocios, skarpa, ściana, zabierka), z której urabia się nadkład lub kopalinę.
Definicja zaczerpnięta z: W. Gapa, J. I. Korzeniowski, Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, Wrocław 2005, s. 85.
Aust, Kompleks Soboń – Eksploracja sztolni nr 3, „Sudecka Grupa Eksploracyjna”,
http://www.podziemia.eu/kompleks_sobon.html, (dostęp: 02.02.2014 r.).
466 wars98, Re: Kompleks Jugowice górne, „Eksploratorzy”, 04.12.2010,
http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=27&t=331, (dostęp: 02.01.2014 r.).
467 J. Cera, op. cit., s.46.
468 Ibid., s. 73.
465
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tajnych podziemi w Górach Sowich. Mimo, że Książ jest od podziemi w Walimiu oddalony
o ok. 25 km to badacze zaliczają go do projektu „Riese”. Zamek miał stanowić swojego
rodzaju kwaterę główną nie tylko Hitlera, ale innych najwyższych dostojników III Rzeszy.
Potrzebne były zatem solidne zabezpieczenia, które ochroniłyby Wodza na wypadek nalotu
bombowego.
W 1944 r. kontrolę nad zamkiem przejęła, podobnie jak nad pozostałymi obiektami,
Organizacja Todt. Tereny wokół zamku podzielono na strefy dostępu, przez co nikt
z okolicznych mieszkańców nie miał pojęcia jakie działania prowadzone są na dziedzińcu
i w samym zamku. A działo się wiele, ponieważ Niemcy rozpoczęli budowę podziemnego
schronu ulokowanego ok. 50 m pod dziedzińcem. Jednocześnie pracowano nad systemem
korytarzy prowadzących z zamku i tarasów do schronu. Najlepsze apartamenty, mieszczące
się na wyższych piętrach połączono windą z tunelem biegnącym 15 m poniżej fundamentów
zamkowych w kierunku głównej windy jadącej już bezpośrednio do schronu. Dodatkową
formą łącznika między podziemiami a resztą zamku miała być klatka schodowa
z pierwszego piętra na wyższy poziom podziemi469.
Pierwszy poziom podziemi nie jest imponujący. Objętość tuneli sięga 400 m3 przy
długości 80 m. Dopiero na głębokości 53 m hitlerowcy, rękoma więźniów wykonali większą
pracę. Zbudowano tam cztery w pełni wybetonowane komory o wymiarach 13 m długości,
4,5 m szerokości i 3,8 m wysokości oraz niebetonowaną halę wysoką na 5 m. Połączenie
schronu z powierzchnią miały zapewniać trzy szyby, pierwszy o średnicy 5 m, drugi
3,5 m, a trzeci 0,7 m470. W sumie długość tuneli tego poziomu wynosi niecały kilometr,
a objętość to 13000 m3. Według planów ze schronu wychodziły cztery tunele prowadzące na
zewnątrz. Trzy z nich ulokowane w północno-zachodnim zboczu, ostatni korytarz ma wlot
w południowo-wschodnim stoku wzgórza zamkowego471. Bardzo malowniczo podziemia
Książa ukazał Robert Jurga w swojej pracy Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach przestrzennych.
Na jego planie pojawia się wzmianka o zawalonej sztolni nr 5, ale jak porównamy
to z opiniami innych badaczy to sztolnia ta jest raczej rozpoczętym wyrobiskiem niż
zawalonym tunelem.
Budowa objęła również szereg budowli na powierzchni ziemi. Powstały zbiorniki
magazynujące wodę z podziemnej studni głębinowej oraz oczyszczalnia ścieków
odprowadzanych ze schronu. W pobliżu wylotów tuneli stały budynki techniczne472.
Nie znamy losów podziemi tuż po wojnie ponieważ nie ma żadnych dokumentów,
które poświadczyłyby o inwentaryzacji tego obiektu. Dopiero w latach 60. saperzy
przeprowadzili badania podziemi ponieważ rozważano udostępnienie tuneli dla celów
turystycznych. Mimo przeprowadzonych prac zabezpieczających od lat 70. XX w. w dolnym
R. M. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach przestrzennych, Zielona Góra 2010, s. 218.
J. Kosmaty, op. cit., s. 158.
471 P. Kruszyński, Wojenne tajemnice zamku Książ, Świdnica 2008, s. 5 *wersja: pdf+.
472 Ibid., s. 5 [wersja: pdf].
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poziomie podziemi znajdują się urządzenia geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN, a tunele
nie są dostępne dla badaczy i zwiedzających473.
Piotr Kruszyński bardzo wnikliwie opisuje kompleks Książ w swojej pracy Podziemne
tajemnice zamku Książ – Podziemia. Nie ma sensu powtarzać po nim dokładnych opisów biegu
tuneli i technicznej specyfikacji podziemi, ponieważ zajęłoby to kilkadziesiąt stron, otarło się
o plagiat i nie wniosło nic nowego, tym bardziej, że praca ta ma być syntezą informacji
o projekcie „Riese”.
Niemcy bardzo dokładnie i dbale prowadzili wszystkie budowy. Nie liczyli się przy
tym z potrzebną siłą roboczą i stratami w ludziach. Najpierw stosowano wspomniane już
roboty strzałkowe i wysadzanie skał. Skruszone skały wywożono na zewnątrz przy użyciu
wózków lub kolejek wąskotorowych, po których tory były widoczne nawet spod
zawalonych tuneli, np. w kompleksie Soboń. Bardzo ciekawy jest fakt, że skały wywożone
w niżej położone miejsca były od razu obsadzane drzewami i krzakami w celu jak
najlepszego ich zamaskowania474. Tam gdzie prace prowadzono w słabych skałach
stosowano zabezpieczenia w postaci drewnianej obudowy, tak jak w kopalniach. Tunele
wykute w skałach twardych pozostawiano bez zabezpieczenia. Zdarzało się również, że
część hal i tuneli wykańczano betonem. Tutaj przypuszczenia badaczy są zgodne, były to
miejsca przeznaczone na wartownie, hale produkcyjne czy też magazyny. Stosowano
również podobny system wentylacji naturalnej oraz wspomaganej w komorach gdzie miały
pracować różnego rodzaju maszyny. Najlepszym przykładem jest tutaj kompleks Osówka,
w którym można zobaczyć specjalnie wydzielony korytarz wentylacyjny biegnący nad
głównym tunelem użytkowym475. W kilku przypadkach, np. we Włodarzu i Książu
spotykamy się również z pionowymi szybami, biegnącymi bezpośrednio z powierzchni do
kompleksu podziemnego476.
Budowy wszystkich obiektów w Górach Sowich nigdy nie ukończono. Przy czym
stwierdzenie „wszystkich” jest zastosowane dość na wyrost, ponieważ nie znamy realnych
danych dotyczących tak planów, jak i postępów prac. Znana objętość całego kompleksu
„Riese” wynosi ok. 100 tyś. m3, zaś według listu Speera z 1944 r. objętość budowy była
dwukrotnie większa i wykorzystanie materiału ponad dwa razy takie jakiego się na chwilę
obecną doszukano.

Ponadto w

swoich

wspomnieniach

Speer

pisze

o

kosztach

przedsięwzięcia, które ponad trzykrotnie przewyższały wydatki na budowę Wilczego
Szańca (36 mln marek) i schronu w Pullach koło Monachium (13 mln marek). Olbrzym miał

Ibid., s. 12 [wersja: pdf].
J. Kosmaty, op. cit., s. 147.
475 K. Sienicka, P. P. Zagożdżon, op. cit., s. 419.
476 P. Kryszyński, op. cit., s. 3-4 [wersja: pdf]; Kompleks Włodarz, „Ekstremalne Zwiedzanie Niedostępnej Polski”,
http://www.eznp.com.pl/index.php/kompleks-riese-w-gorach-sowich/kompleks-wlodarz-trasa,
(dostęp: 28.12.2013 r.).
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kosztować 150 mln marek477. Po procesie norymberskim Speera osadzono w więzieniu,
a

dociekliwi

badacze

wykryli

owe

liczbowe

nieścisłości.

Były

minister

został

skonfrontowany z przypuszczeniami, że „podkolorował” rzeczywistość żeby Hitler
ponownie nie uznał, że prace posuwają się opieszale. Jego odpowiedź była jednak
negatywna, ponieważ, jak uzasadnił Speer, Hitler uchodził za osobę zdolną do osobistej
wizyty na budowie i sprawdzenia postępów, więc jakiekolwiek oszustwa nie mogły mieć
miejsca478.
Niemcy mieli więcej czasu na maskowanie swoich działań ponieważ główne natarcie
sił radziecko-polskich uderzyło w kierunku Berlina. Armia Czerwona zawitała na Dolny
Śląsk dopiero w maju 1945 r. Wywiad radziecki interesował się poczynaniami Niemców,
jednak tajność budowy była bardzo surowo przestrzegana. Rosjanie w latach powojennych
mieli mnóstwo czasu by badać sztolnie w Górach Sowich, nie udało się jednak uzyskać od
nich jakichkolwiek raportów na ten temat. Na samej Wielkiej Sowie, czyli blisko Walimia,
Rzeczki i Sokolca, został ulokowany na pewien czas cały batalion rosyjskich saperów479.
Są również wzmianki o innych kompleksach, z czego dwa szczególnie zasługują na
chociaż mały fragment pracy. Mowa tutaj o kompleksie wewnątrz Wielkiej Sowy właśnie
oraz o podziemiach w górze Moszna480. Przypuszcza się, że są one całkowicie wykończone,
przez co znakomicie ukryte. Według niektórych teorii uważa się, że w Mosznie może
znajdować się tzw. kompleks „Centrum”. Za teorią tą przemawiają ślady, które sugerują, że
w pobliżu znajdować się mogą wloty sztolni481.
W historii „Riese” pojawia się pewna postać. Dokładnie jest to wymieniany już major
Anthon Dalmus. Ten austryjacki inżynier był Głównym Energetykiem w Bauvorhaben Riese
i osoba, która nadzorowała zakładanie instalacji elektrycznych w sowiogórskich
podziemiach. Co ciekawsze po wojnie człowiek ten nie został wysiedlony na zachód ani
osądzony za służbę w armii niemieckiej. Został zatrudniony w przedsiębiorstwie
włókienniczym w Głuszycy. O Dalmusie wspomina w ten sposób inż. Ireneusz Gisgs,
którego słowa przytacza z kolei Jerzy Cera482. Dalmus opowiadał z wielką dokładnością jak
miał wyglądać zakończony projekt: w Kolcech, gdzie teraz umieszczony był obóz pracy,
miał działać dworzec klejowy, na zboczu Wielkiej Sowy natomiast zbudowane miało być
lotnisko, a kompleksy między sobą miała łączyć biegnąca pod ziemią kolej483. Takie
informacje byłyby na wagę złota dla badaczy tajemnicy „Riese” jednak ich wiarygodność
trochę podupada. Dalmus postanowił sprzedać swoją wiedzę, a być może nawet jakieś plany
A. Speer, Erinnerungen, przeł. M. Fijałkowski, Warszawa 1990,s. 264.
Historia, „Włodarz”, http://wlodarz.pl/homepage/multimedia/historia/, (dostęp: 28.12.2013 r.).
479 J. Cera, op. cit., s. 75.
480 M. Aniszewski, s. 22 [wersja: pdf].
481 edgier25, III Rzesza – Projekt Riese, „edgier25”, 04.02.2013, http://edgier25.wordpress.com/2013/02/04/iii-rzeszaprojekt-riese/, (dostęp: 28.12.2013 r.).
482 J. Cera, op. cit., s. 16-17.
483 M. Aniszewski, s. 127-128 [wersja: pdf].
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rządowi PRL za 1,5 mln złotych. Władze polskie odrzuciły ofertę, a jednocześnie
prześwietliły przeszłość człowieka, który rzekomo posiadał tak znaczące informacje. Urząd
Bezpieczeństwa odkrył, że Anthon Dalmus to były żołnierz Wermachtu co zmusiło tego
człowieka do ucieczki za granicę484.
Funkcja Olbrzyma
Cały projekt, jak już zostało wspomniane objęty był tajemnicą. Jej straż powierzono
4000 żołnierzy służby SS i SD oraz blisko 100 agentom kontrwywiadu485. Więźniowie prócz
sztolni i korytarzy budowali pod ziemią wielkie hale, których przeznaczenie mogło być dość
jednoznaczne – fabryki. Część „Riese” prawdopodobnie miała zająć się produkcją rakiet V-1
i V-2 oraz innego sprzętu wojskowego. Podjęto współprace z ponad dwudziestoma firmami,
a żeby przebiegało to sprawnie stworzono „Bauvorhaben Riese”, przedsiębiorstwo którego
zadaniem było nadzorowanie wszystkich prac.
Badacze i pseudonaukowcy mają wiele teorii o przeznaczeniu obiektu o kryptonimie
„Riese”. Mowa jest o tajnych laboratoriach i fabrykach do produkcji Wunderwaffe486. Przez
wzgląd na pobliską eksploatację złóż uranu prowadzoną przez Niemców pojawia się
również pomysł, że w sztolniach miały mieścić się fabryki broni atomowej487. Wielokrotnie
pojawia się teoria, że Olbrzym miał być przeznaczony na kwaterę główną Hitlera.
Równocześnie miały się tam znajdować fabryki rakietowe produkujące pociski V-1 i V-2 oraz
być może fabryka nowej generacji myśliwców pionowego startu o kryptonimie V-7488.
Nawiązując jednak do wypowiedzi Igora Witkowskiego nie ma żadnych dokumentów
potwierdzających istnienie planów tego typu broni489.
Co do prac nad bronią atomową to ciekawostką jest relacja jednego z badaczy
penetrujących obiekt pod Sierpnicą w okolicach Osówki, ówczesnego doktora, a obecnie
profesora Jacka Wilczura. Wspominał on jak wraz ze swoją grupą badawczą natknął się na
promieniowanie. Eksploratorzy wycofali się. Niedługo potem doktor dowiedział się, że
wojsko wysadziło część tamtych tuneli490. Część badań nad obiektami „Riese” koordynował
natomiast rosyjski uczony, znawca tematyki atomowej Lew Andriejewicz Arcymowicz491.

Ibid., s. 128 [wersja: pdf]..
J. Cera, op. cit., s. 25.
486 edgier25, III Rzesza – Projekt Riese, „edgier25”, 04.02.2013, http://edgier25.wordpress.com/2013/02/04/iii-rzeszaprojekt-riese/, (dostęp: 28.12.2013 r.).
487 A. Franke i inni, Kompleks Riese, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego 2006, s. 15.
488 Ibid., s. 16.
489 I. Witkowski, UFO III Rzeszy, „Kontestacja Radio Internetowe”, 02.07.2011,
http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=749>, *fragment: 27’52” – 28’13”, (dostęp: 08.01.2013 r.).
490 Wypowiedź prof. Jacka M. Wilczura w filmie Tajemnice Riese *fragment: 18’15” – 19’08”+.
491 I. Witkowski, op. cit., s. 204.
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Mieczysław Mołdawa, były więzień Gross-Rosen dzięki swojemu wykształceniu,
miał w obowiązkach prace przy różnej dokumentacji. Zetknął się również z projektami
„Riese”. Według jego relacji Niemcy w Górach Sowich mieli zająć się opracowywaniem
nowych

technologii

związanych

z

bronią

wysokoenergetyczną

i

podzespołami

elektronicznymi do rakiet oraz bronią opartą na ultradźwiękach . Według innej relacji
492

Mołdawa wspomina również o broni chemicznej493.
Spekuluje się również o składach bogactw zrabowanych przez Niemców na terenach
całej Europy. Przewija się w tej teorii Bursztynowa Komnata, której miejscem umieszczenia
miał być Bolków lub Książ. A jeśli poruszamy tę kwestię, to wspomnieć należy
o legendarnym pociągu, który zniknął w niewyjaśniony sposób między Wałbrzychem
a Świebodzicami.
Z Książem wiążą się też inne przypuszczenia dotyczące urządzenia znanego jako
„Die Glock”. Według wypowiedzi Igora Witkowskiego dla Radia Internetowego
„Kontestacja” przez pewien niedługi okres mogły odbywać się prace nad napędem
antygrawitacyjnym, ponieważ pojawiały się relacje o beczkowatych obiektach, które
bezszelestnie lub z cichym buczeniem unosiły się nad ziemią494. Tutaj pojawia się również
zasadnicza kwestia jaką jest rozróżnianie mitów narosłych wokół Wunderwaffe. Dzwon
(z niem. Die Glock) miał używać napędu antygrawitacyjnego, co z kolei rodzi skojarzenie w
latającymi spodkami, a od tych już blisko do nazistowskich Foo Fighters495. Dokładnie te
kwestie stara się wyjaśnić Bartosz Rdułtowski w swojej książce Ostatni sekret Wunderwaffe,
gdzie pojawia się również wspomniane już wcześniej V-7. Działania z Książa wiąże się
jednak czasami z programem kosmicznym III Rzeszy, prowadzonym wszakże w pobliżu bo
np. Szczawnie Zdroju496.
Oficjalną wersją tuż po wojnie stała się historia opowiedziana przez Antoniego
Dalmusa (jak w filmie Tajemnice Riese nazwany jest były major Anthon Dalmus) mówiąca
o tym, że budowle w Górach Sowich miały stać się kwaterami Hitlera i niemieckiego
dowództwa497.
Obecnie cześć podziemi jest dostępna dla zwiedzających. Jeden z nich to pierwszy
poziom podziemi w Książu, w którym możemy zobaczyć wartownię, tunel i niewykończoną
klatkę schodową, w której zamontowano obecnie urządzenia symulujące nalot i alarm dla
niemieckiego personelu. Można również zwiedzić „Włodarza”, gdzie część trasy zwiedzania
trzeba pokonać łódką. W „Osówce” zwiedzać można również wiele obiektów naziemnych,
J. Cera, op. cit., s. 81-82.
I. Witkowski, op. cit., s. 93.
494 I. Witkowski, UFO III Rzeszy, „Kontestacja Radio Internetowe”, 02.07.2011,
http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=749, [fragment: 32’00” – 33’25”+, (dostęp: 8.01.2013 r.).
495 B. Rdułtowski, Ostatni sekret Wunderwaffe, Kraków 2008, s. 88-96.
496 I. Witkowski, op. cit., s. 147, 209.
497 Wypowiedź Jana Łukasiaka, redaktora magazynu „Wiedza i Życie – Inne Oblicza Historii” w filmie Tajemnice
Riese *fragment: 4’57” – 5’22”+.
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które w tym rejonie są najbardziej rozbudowane. Ostatnim dostępnym oficjalnie
kompleksem jest „Rzeczka”. Inne podziemia niejednokrotnie zwiedzają amatorzy
i doświadczeni eksploratorzy. Jest to pasja niebezpieczna ze względu na stan wielu
fragmentów tuneli, które przez kilkadziesiąt lat zdążyły poddać się niszczącej sile przyrody.
Opowieści sowiogórskie
Zastanawiające jest, że mimo tak szeroko posuniętych badań nad całym projektem
i poszczególnymi jego częściami, wciąż wiadomo mało. Niemcy wycofując się przed Armią
Czerwoną zadbali o to by nie pozostały po nich żadne dokumenty. Do 8 maja 1945 w pałacu
w Jedlince-Zdroju niszczono dokumenty498. Są też pewne spekulacje, że zostały one również
ukryte przed wrogiem, ponieważ nie brano pod uwagę, że tereny uważane za rdzennie
niemieckie wejdą w skład państwa polskiego. Niemniej jednak żadnego dokumentu nie
odnaleziono. Jak można dowiedzieć się w filmie Tajemnice Riese (Adam Pachura, Jan
Łukasiak, 2010) zaginęła również znaczna ilość dokumentów znalezionych rzekomo
w kompleksie tuneli w okolicach Walimia przez patrol dowodzony przez ppor. J. Radka.
Ponad 20 kg dokumentów zdeponowanych we Wrocławiu499. Inną historię dotyczącą
dokumentów związanych z Walimiem i obozem pracy. Niemcy mieli porzucić na polu
minowym ciężarówkę zawierającą owe dokumenty, a po pojawieniu się radzieckich
żołnierzy, auto udało się bezpiecznie sprowadzić z pola minowego, wspomina W. Furyk.
Dokumenty te przekazano Rosjanom i ślad po nich zaginął500. Prócz oczywistej siły, która
położyła w pierwszej kolejności rękę na tajemnicach hitlerowskich podziemi czyli sowietach,
jest jeszcze mała wzmianka, że „Osówkę” badali również Amerykanie501.
Nie ma złudzeń, że na terenach Gór Sowich pozostali zakonspirowani Niemcy
utrzymujący kontakty z Werwolfem lub pojedyncze grupy maruderów z SS lub armii. Ich
zadaniem było niedopuszczenie do odkrycia tajemnicy „Riese”502. Udokumentowane są
przypadki zaginięć i morderstw dokonanych na osobach mających powiązania z budową
lub jakąkolwiek wiedzę na ten temat503. Ciekawym świadectwem jest przytoczona w filmie
Tajemnice Riese opowieść o grupie Stanisława Maksymowicza likwidującej poniemiecką

Tajemnice „Willi Erika” – podczas II wojny światowej, „Pałac Jedlinka”,
http://www.jedlinka.pl/index.php/palac/ciekawostki/item/40-ii-wojna-%C5%9Bwiatowa, (dostęp: 15.12.2013 r.).
499 J. Kosmaty, Roboty górnicze prowadzone w Górach Sowich w ramach programu „Riese” w okresie II wojny światowej,
„Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały” 2006, vol. 117, nr 32, s. 158159.
500 M. Aniszewski, op. cit., s. 124-125 [wersja: pdf].
501 Zdjęcie dowodowe posiada rzekomo badacz Jerzy Rostkowski *za:+ I. Witkowski, op. cit., s. 189.
502 M. Aniszewski, op. cit., s. 125-126 [wersja: pdf].
503 J. Cera, op. cit., s. 15-16.
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symbolikę, która została przegnana z lasu przez uzbrojonych ludzi mówiących po
niemiecku504.
Bardzo niepokojącą historię przeczytać można było w 1964 r. na łamach „Żołnierza
Wolności”. Porucznik Bohdan Świątkiewicz opublikował wtedy krótki artykuł o swojej
wyprawie do „Lochów Walimia”. Przytoczył w nim wspomnienia z opowieści niejakiego
majora Jarczewskiego, o tym jak żniwiarze usłyszeli spod ziemi odgłosy wystrzałów i kiedy
obecni również żołnierze zaczęli kopać, dostali się do betonowej kopuły. Po jej wysadzeniu
znaleziono dwóch zdziczałych już niemieckich żołnierzy, których prawdopodobnie
zasypano żywcem. Historia ta miała podobno miejsce dwa lata po wojnie505! Tutaj pojawia
się również zagadka więźniów obozów pracy. Przy budowie w ramach Projektu „Riese”
brało udział bez mała kilkadziesiąt tysięcy osób. Według relacji jednego z byłych więźniów
Gross-Rosen, odpowiedzialnego za prowadzenie spisów osobowych, z dnia na dzień
przekazano meldunek z liczbą o 20 tys. mniejszą. Z podsłuchanych rozmów SS-manów wraz
z innymi więźniami doszedł on do wniosku, że ci „zagubieni” z meldunku nieszczęśnicy
zostali zasypani żywcem w jakiś wyrobiskach506. Wydaje się to nieprawdopodobne chociaż
jeśli wziąć pod uwagę samą ideę istnienia obozów koncentracyjnych to po nazistach
wszystkiego można się spodziewać. Wątpliwości tej historii nadaje fakt, że miejsca kaźni
tych osób do tej pory nie odnaleziono. Poza tym ewakuację obozów prowadzono już od
dłuższego czasu507, wysyłając silniejszych więźniów w drogę do innych obozów508. Słabsi
zostawali by kończyć prace lub ukrywać to co zostało już wykonane. Tych ostatnich
likwidowano w celu utrzymania ostatecznej tajemnicy. Ostatni z Niemców opuścił GrossRosen 8 maja 1945 r. Dobrowolnie oddał on broń więźniom, a ci wypuścili go w zdrowiu, jak
pisze Mołdawa, za to, że wcześniej traktował ich w miarę przyzwoicie509.
Podsumowanie
Zasoby źródłowe na temat nazistowskich działań w terenach Gór Sowich są bardzo
małe. Starsi badacze mieli szanse spotykać się z ludźmi, którzy pamiętali jeszcze czasy
II wojny światowej, być może nawet zetknęli się z więźniami obozów pracy umieszczonych
w pobliżu prowadzonych budów. Każde nowe pokolenie naukowców może korzystać z
relacji z rozmów z tymi ludźmi, ponieważ to jedyne co pozostało. Wiele takich relacji
pozostaje zapewne nieopublikowanych. Oryginalne, niemieckie dokumenty i plany po

Wypowiedź Stanisława Maksymowicza w filmie Tajemnice Riese *fragment: 3’16” – 4’15”+.
B. Świątkiewicz, Tajemnice Lochów Walimia, „Żołnierz Wolności”, 30 kwietnia 1964, nr 101/4174,
http://sowie.republika.pl/publikacje.html, (dostęp: 30.12.2013 r.).
506 J. Cera, op. cit., s. 64.
507 Ibid., s. 61.
508 M. Mołdawa, op. cit., s.169-173.
509 Ibid., s. 174.
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prostu nie istnieją lub zostały głęboko ukryte przed światem. Wcale nie lepiej jest
z radzieckimi raportami penetracji podziemi wykonanymi tuż po wojnie. Tajne służby, jak
sama nazwa wskazuje prowadziły niejawne działania, więc ciężko oczekiwać żeby raporty
były dostępne dla badaczy.
Istnieje za to o wiele więcej prac poświęconych tematyce projektu „Riese” jednak
dostępność ich jest niedostateczna. Przy czym wykorzystałem również nieoficjalne wersje
przepisane do formatu pdf. Gdybym odrzucił te materiały to praca byłaby bardzo uboga w
odniesieniu do badań prowadzonych przez ludzi z dużo większym doświadczeniem. Powód
byłby błahy – zasób tak biblioteczny, jak i księgarski nie pozwoliłby sięgnąć po więcej. Idąc
natomiast dalej, książki z których skorzystałem pisząc tę pracę to zaledwie ułamek
bibliografii jaką można wykorzystać, jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby serię Militarne
Sekrety, której ponad połowa dotyczy zagadek Dolnego Śląska. Zastanowić się trzeba jednak
nad pytaniem w jakim stopniu kolejne opracowania czerpią ze starszych książek, a ile
wnoszą nowych informacji. W literaturę niemieckojęzyczną nie wgłębiałem się ponieważ nie
posługuję się na tyle dobrze językiem Goethego i Schillera. Na chwilę obecną za to bardzo
ciekawym źródłem są wyniki wypraw prowadzonych przez różnego rodzaju grupy
eksploratorów. Udaje im się dotrzeć do dawno zapomnianych korytarzy i na nowo odkryć to
co kiedyś widzieli świadkowie prac prowadzonych w Górach. Teraz to te relacje mogą
służyć naukowcom za podstawę do snucia rozważań nad drogą jaką pokonał projekt „Riese”
i jego przeznaczeniem. Posiłkując się takimi relacjami starałem się podejść do tematu
ostrożnie ze względu na pokusę zatrzymania się przy teoriach spiskowych narosłych wokół
sowiogórskich podziemi. Znaczna część tej pracy stanowi techniczny wywód bazujący na
wcześniejszych opracowaniach, badaniach i pomiarach jednak to matematyczne ujęcie jest
niezbędne aby pojąć ogrom projektu jakiego w latach 40. XX w. podjęli się naziści. Genezę
i przeznaczenie Olbrzyma można wywnioskować w pewnym stopniu ze wspomnień jednej
z odpowiedzialnych za Projekt osób – Alberta Speera. Uzupełnieniem są właśnie teorie
spiskowe, które pojedynczo może wyssane z palca, razem budują dość klarowny i całkiem
realny obraz, oczywiście jeśli cały czas patrzymy przez pryzmat hitlerowskiej megalomanii.
Założeniem pracy było solidne zweryfikowanie teorii spiskowych w oparciu o źródła. Jak
wyjaśnione zostało powyżej – nie da się tego osiągnąć, a szkoda, ponieważ Projekt „Riese”
jest największym bodaj przedsięwzięciem budowlanym końca II wojny światowej
i jednocześnie tak mało poznanym. Niemniej jednak można podjąć próbę weryfikacji tezy
postawionej na początku, że „Riese” było składową wielu funkcji. Taką teorię chciałbym
podtrzymać, ponieważ jest ona nie tyle obszerna i wygodna, co dość prawdopodobna. Książ
jako kwatera główna Hitlera i sztabu, „Włodarz”, „Osówka”, „Rzeczka” i pozostałe
podziemne obiekty jako tajne laboratoria i fabryki. Budowle naziemne jako zaplecze
techniczne i materiałowe. Bliskość laboratorium w Szczawnie Zdroju. No i na koniec
infrastruktura, która według Dalmusa miała się rozwinąć do ogromnych rozmiarów, jeśli
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wziąć pod uwagę pomysł połączenia wszystkich kompleksów podziemnymi tunelami
z Książem włącznie. Odnosząc się do słów prof. Wilczura, szkoda, że tajemnice te wciąż
są tajemnicami, bo tylko wąskie grono ludzi chce i zajmuje się badaniem tego co jest historią
całego narodu. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe pokolenia badaczy znajdą dokumenty
i nieodkryte, legendarne już kompleksy tj. „Centrum”. Rozwijająca się technika sprzyja
nowym odkryciom, a dopóki są pasjonaci i historycy chcący zająć się nowymi zagadkami to
jest szansa, że dowiemy się czym był Olbrzym znany też pod kryptonimem „Riese”.
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PAWEŁ PETRUSIEWICZ
Szczecin

Do kogo należy ta ziemia? Cmentarze i cmentarzyska na Pomorzu Zachodnim jako
problem relacji społecznych siedemdziesiąt lat po II wojnie światowej na przykładzie
Goleniowa

Pomorze Zachodnie od 1945 r. znajduje się we władaniu polskiej administracji.
Niepewność mieszkańców tego regionu, którzy przez pewien okres utrzymywani byli
w przekonaniu o tymczasowości zaistniałej sytuacji, mocno wpłynęło na mentalność
tutejszego społeczeństwa. Układ zgorzelecki z 6 listopada 1950 r.510 zapewnił jedynie uznanie
zachodniej granicy państwa polskiego przez Niemiecką Republikę Demokratyczną. Brak
uznania przez drugie państwo niemieckie jeszcze bardziej przyczyniło się do niepewnej
pozycji Polskiej na tym terytorium. Dopiero układ podpisany przez premiera Józefa
Cyrankiewicza i kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Willy’ego Brandta w Warszawie
7 grudnia 1970 r.511 zaprowadził iluzjonistyczne poczucie przynależności Pomorza
Zachodniego do polskiej administracji. Dwojakie rozumienie układu o podstawach
normalizacji ich wzajemnych stosunków przez obie strony przyczyniło się do rozwiązania
kwestii granicy polsko-niemieckiej dopiero w momencie zjednoczenia Niemiec. Polskoniemiecki traktat graniczny został podpisany 11 listopada 1990 r.512 Potwierdził on de facto,
a nie de iure stan przynależności ziem Pomorza Zachodniego do Polski.
Mieszkańcy pomorskich miejscowości przez 45 lat nie byli pewni czy owe domy,
znajome miejsca i zakamarki są ich ziemią ojczystą. Jedno z pokoleń zamieszkałych na tym
terytorium pamiętało jeszcze II wojnę światową i związane z nią przesiedlenia. W wiek
dorosły weszło nowe pokolenie urodzone już na tym obszarze, które nie znało innych miejsc,
jednak było wychowywane w poczuciu niepewności, gdy nagle trzecie pokolenie żyje
w przekonaniu, iż właśnie ta ziemia jest ich ziemią. Aktualnie na świat przychodzi czwarte
pokolenie mieszkańców Pomorza Zachodniego po zakończeniu działań zbrojnych II wojny
światowej. Będzie ono zapewne wychowywane w przekonaniu jednej Europy, przyjaźni
między Niemcami a Polakami oraz innymi narodami starego kontynentu.
W przekonaniu młodego pokolenia Pomorze Zachodnie stanowi nierozerwalne
terytorium wchodzące w skład administracji państwowej Polski jako województwo
R. Zięba, J. Zając, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, Toruń 2009, s. 106.
Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych
stosunków, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r., Dz. U. 1972 nr 24 poz. 168.
512 R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010, s. 53.
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Zachodniopomorskie. Jednak należy pamiętać, iż nie zawsze tak było. Księstwo Szczecińskie
było krainą historyczną, która swojego początku może doszukiwać się w XI w. Przez ponad
tysiąc lat na tych ziemiach żyło wiele pokoleń ludzi, których różniła religia, kultura czy
język. Potrafili oni przez cały czas żyć obok siebie mimo gorszych i lepszych chwil w historii,
a spuścizną po nich są właśnie cmentarze i cmentarzyska.
Nekropolie stanowią miejsce pochówków dawnych mieszkańców Goleniowa. Są one
nierozłącznie związane ze światem żywych tajemną nicią wspólnego losu. Przekonanie
człowieka od wieków o trwaniu życia po śmierci, o wiecznej jedności ducha z materią,
stanowi podstawę miłości i przywiązania do danych miejsc, które stanowią naszą
przysłowiową Małą Ojczyznę. To właśnie tam spoczywają prochy przodków, bez których
nie byłoby nas, dlatego stosunek ludzi do tych miejsc jest miernikiem naszego
człowieczeństwa.
Goleniów jest jednym z wielu miast na Pomorzu Zachodnim: może poszczycić się
długą historią, wybitnymi jednostkami i zmiennymi losami swoich mieszkańców. Jego
normalność idealnie wpływa na jego wybór jako przykładu zmian w relacjach społecznych,
jakie dokonały się do 2014 r. Goleniów posiada wspólną cechę wszystkich miast regionu,
jakim jest mianownik pomorskości. Wszyscy, którzy spoczęli na jego ziemi tworzyli jego
kulturę materialną i duchową. W przeciągu mijających lat ten obszar stawał się dla każdego
nowym domem, by w końcu stał się naszym. Dzisiaj często nie zdajemy sobie sprawy,
że stąpamy po miejscach gdzie przed laty znajdowały się pochówki dawnych mieszkańców.
Ten stan minął, a ten proces jest już bezpowrotny. Szacunek do cmentarzy i cmentarzysk jest
potwierdzeniem uznania pamięci wszystkich tych, którzy byli tu przed nami oraz akceptacją
historii tej Ziemi.
Położenie geograficzne Goleniowa w centrum puszczy i przy rzece Inie zawsze
stwarzało odpowiednie warunki osadnicze. Badania archeologiczne przeprowadzone przez
naukowców niemieckich i polskich datują przybycie na te tereny pierwszych osadników już
w epoce neolitu513. Owa ludność pochodziła z kultury ceramiki wstęgowej (4200-3500 p.n.e.).
Dowodami potwierdzającymi obecność tej kultury są odkrycia specyficznej formy ceramiki.
Wykopaliska archeologiczne potwierdzają również, że występowała tam ludność
kultury pucharów lejkowatych (3500 p.n.e.) oraz kultura ceramiki sznurowej (2200-1700
p.n.e.)514. Występowanie na ziemi goleniowskiej elementów tych kultur oraz odkrycie
cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej, świadczy o silnym ośrodku osadniczym na tych
terenach.
W epoce brązu pojawia się kultura łużycka przebywająca na tych terenach do
ok. 400 r. p.n.e. Po tym roku na terytorium całego Pomorza dochodzi do powolnego
zanikania życia osadniczego, które odrodzi się w okresie lateńskim. Przybyła grupa
513
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A. Przeździecki, Dzieje Ziemi Goleniowskiej i Pomorza, cz. 1, s. 1.
Ibid., s. 1.
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osadników rozpoczyna na Pomorzu epokę żelaza. W tym okresie ponownie kwitnie handel,
który przyczynia się do powstania osady. Potwierdza to odkrycie elementów ubioru
(sprzączki, zapinki itp.) na cmentarzysku w Goleniowie515.
W okresie wędrówek ludów znowu dochodzi do kryzysu osadnictwa trwającego,
aż do przełomu VIII i IX w., kiedy to na całym Pomorzu Zachodnim wytwarza się ustrój
plemienny potwierdzony przez „Geografa Bawarskiego”(ok. 870 r.), piszącego o plemionach
Pyrzyczan (Prrisani) i Wolinian (Uelunzani)516.
Przyłączenie Pomorza Zachodniego do państwa Polan w 967 r. przyczyniło się do
rozwoju osady palowej, gdzie utworzono kasztelanię książęcą517. W XII w. na terytorium
Goleniowa zaczęła przybywać ludność pochodzenia germańskiego, która domagała się
zmiany nomenklatury regionu. Proceder jest zauważalny w pierwszym akcie lokacyjnym
z 1 lipca 1268 r., w którym czytamy: QUOD NOS NOVELLE CIVITATI NOSTRA
GOLLENOG, QUE NUNC VREDEHEIDE APPELLATUR518.
Lokacja miasta i występowanie na jego terytorium dwóch nacji przyczyniło się do
powstania dwóch cmentarzy. Pierwszy z nich, najstarszy w Goleniowie został założony
wokół pierwszego budynku chrześcijańskiego na słowiańskiej dzielnicy Wyk, tuż przed
murami miasta. Drugi zaś, założony po 1268 r., znajdował się przy kościele farnym pod
wezwaniem św. Katarzyny.
Cmentarz na dzielnicy Wyk został założony jeszcze przed lokacją miasta i stanowi
najstarszą nekropolię na terenie dzisiejszego Goleniowa. Powstał przy Kościele św. Jerzego,
który zbudowano na początku XIII w. Na cmentarzu chowano wszystkich obywateli
przedmieścia Wyk w obrządku katolickim. W okresie przyjęcia protestantyzmu na ziemiach
Pomorza Zachodniego od 1534 r. dokonano przekształcenia kościoła i cmentarza w myśl
obrządku protestanckiego. Cmentarz został obmurowany granitem i pełnił swoją funkcję do
końca 1945 r. W latach 1940-1945 na jego terenie byli grzebani robotnicy przymusowi
pochodzący z Polski i Francji. Już w 1945 r. ciała robotników francuskich zostały
ekshumowane i wywiezione do ojczyzny, zaś reszta pochowanych na nim osób została
ekshumowana w 1946 r. i przeniesiona na nowopowstały cmentarz komunalny przy ul.
Przestrzennej519. Na tym cmentarzu chowano pierwszych mieszkańców Goleniowa, aż do
utworzenia wspomnianego cmentarza komunalnego. Obszar byłego cmentarza uległ
degradacji, a następnie postanowiono go zlikwidować w latach sześćdziesiątych.
Początkowo na jego terenie utworzono targ, a potem dom handlowy i dwa budynki

Id., op. cit., cz. 2, passim.
P. Petrusiewicz, Rozwój przestrzeni miejskiej Goleniowa od pradziejów po współczesność, *w:+ „Scriptor Nowy”,
Szczecin 2013, s. 71.
517 M. Palica, Goleniów i okolice, Koszalin 1986, s. 7.
518 A. Przeździecki, op. cit., cz. 2, s. 1.
519 E. Aberbuch, Goleniów – wczoraj, dziś, jutro, Goleniów 2005, s. 115.
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mieszkalne. Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie część zachodnia na lekkim pagórku
otoczona ceglanym murkiem.
Od września 2004 r. do końca czerwca 2005 r. młodzież z Młodzieżowej Pracowni
Historycznej działającej przy Goleniowskim Domu Kultury we współpracy z Gimnazjum im.
M.E. Arndt w Bergen na Rugii (Niemcy) odkryła fundamenty wspomnianego wcześniej
kościoła św. Jerzego. Miejsce odkrywki archeologicznej zostało zabezpieczone, ciekawie
wyeksponowane i udostępnione dla wszystkich. Miejsce zostało także wpisane do Rejestru
Zabytków. Jest to obecnie jedno z najciekawszych zakątków pod względem wartości
historycznej, świadectwo o długiej i pięknej historii miasta520. W roku 2004 odsłonięto
również pamiątkowy obelisk jako symbol pamięci wszystkich, którzy zostali pochowani
w tym miejscu. W tabliczce umocowanej na kamieniu napisano owy tekst:
Symbol szacunku i trwałości pamięci o wszystkich, których doczesne szczątki
pogrzebano w tym miejscu. Dies ist das Symbol der Hochachtung und der
Unvergessenheit aller, deren irdische Reste auf diesem Platz beerdigt sind. Goleniów
1 maja 2004.
**

Zdjęcie 1 Pomnik pamięci pochowanych na cmentarzu wokół kościoła św. Jerzego odsłonięty 1 maja 2004 r.;
Fundamenty kościoła św. Jerzego odkopane przez polsko-niemiecką młodzież w latach 2004-2005; Jeden z
wykopanych nagrobków, (źródło: zdjęcia własne, wykonane 19.10.2014 r.)

Cmentarz wokół kościoła św. Katarzyny powstał w obrębie murów lokowanego
miasta i stanowił jedyne miejsce zieleni. Jego założenie nie było zgodne, z tym co oddano do
użytku publicznego kościoła. Zapewne do czasu utworzenia cmentarza przykościelnego
zmarłych mieszkańców pochodzenia niemieckiego chowano na cmentarzu przy kościele św.
Jerzego. Tereny od strony północnej, południowej i wschodniej pełniły funkcję cmentarza,
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http://www.goleniow.pl/pl/dla-turystow/atrakcje-turystyczne/zabytki, (dostęp: 28.10.2014 r.).
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aż do lat 90. XIX w., jednak ostatniego pochówku dokonano w 1865 r.521. Cmentarz został
oczyszczony z nagrobków w 1895 r., które zostały w większości przeniesione na
nowopowstały cmentarz w przedmieściu Roddenberg, jednak cenniejsze okazy przeniesiono
do wnętrza kościoła. Ze starego cmentarza od strony północnej utworzono mały skwerek
otoczony murkiem, gdzie po I wojnie światowej mieszkańcy Gollnow postawili pomnik
upamiętniający walkę obywateli miasta na wszystkich frontach Wielkiej Wojny. Od strony
południowej i wschodniej utworzono plac przykościelny, który przetrwał do dziś jako plac
Mieszka I. Podczas zdobywania miasta przez Armię Czerwoną w marcu 1945 r. Goleniów
został zniszczony. w około 60%.522 Zniszczeniu uległ również kościół farny wraz z okoliczną
zabudową. Podczas odgruzowywania terenu postanowiono o zburzeniu większości starego
miasta, w celu uzyskania materiału budowlanego, uznając te ziemie jako niczyje. Kościół
odbudowano w latach 1955-1957 zachowując plac przykościelny i niewielki skwerek,
na którym zasadzono nowy drzewostan.

Rysunek 1. Kościół św. Katarzyny – stan z 1857 r., (źródło: http://www.goleniow.pl/pl/dla-turystow/atrakcjeturystyczne/zabytki, dostęp: 28.10.2014)

Ekspansja miasta poza mury miejskie nastąpiła pod koniec lat trzydziestych
XIX w. Utworzono wtedy trzy przedmieścia: Wyk, Roddenberg oraz przedmieście
Stargardzkie523.

E. Aberbuch, op. cit., s. 115.
Informator miejski wydany na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Bydgoszcz 1994, s. 3.
523 P. Petrusiewicz, op. cit., s. 76.
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Rysunek 2. Plan miasta w roku 1837 (Źródło: E. Aberbuch, Goleniów – wczoraj, dziś, jutro, Goleniów 2005, s. 21.
oraz H. Lemcke, Die Bau und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin. Der Kreis Naugard, Stettin 1910, s. 80.)

Powstanie dzielnic miasta, które było wynikiem rozwoju urbanistycznego Goleniowa
w XIX w.524, spowodowało utworzenie nowego cmentarza w dzielnicy Roddenberg. Został on
umieszczony na naturalnym wzniesieniu, które zostało okolone granitowo-ceglanym
murkiem. To właśnie na ten cmentarz przeniesiono nagrobki z cmentarza przykościelnego
św. Katarzyny. Pełnił on swoją funkcję do 1945 r. i chowano tam zmarłych mieszkańców
dzielnicy. Po przejęciu miasta przez polskie władze cmentarz został porzucony i uległ
degradacji. Został on następnie przemieniony na jeden z miejskich parków525.

Zdjęcie 2. Wybrukowana droga prowadząca do wejścia na dawny cmentarz w przedmieściu Roddenber;
Fragment pozostałego murka granitowo-ceglanego; Widok na dzisiejszy park przy ulicy Wojska Polskiego
(źródło: zdjęcia własne, wykonane 19.10.2014 r.)

Na mocy ustawy sejmiku prowincjonalnego prowincji Pomorze postanowiono
wybudować na terenie miasta zakład karny, który budowano w latach 1842-1852526. Wraz
z

budową

więzienia

rozpoczęło

się

wznoszenie

cmentarza

na

terenie

leśnym.

Charakteryzował się on solidną bramą główną oraz ogrodzeniem. Na jego obszarze
posadzono nowy drzewostan akacji. Cmentarz więzienny służył do pochówku więźniów,
E. Włodarczyk, Goleniów w okresie kapitalizmu (1806-1945), [w:] Dzieje Goleniowa: XIII-XX w., red. E. Minde,
Szczecin 1990, s. 53.
525 E. Aberbuch, op. cit., s. 116.
526 P. Petrusiewicz, op. cit., s. 77.
524
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a w okresie II wojny światowej jeńców wojennych. Najliczniejszą społecznością pochowaną
na tym cmentarzu stanowili obywatele państwa czechosłowackiego, którzy zostali
ekshumowani w 1945 r.527 i wywiezieni do ojczyzny. Na miejscu zniszczonego
i zdegradowanego cmentarza w 1948 r. postawiono pomnik wraz z tablicą poświęconą
czechosłowackim opozycjonistom528. Pomnik został wyłożony kostkami brukowymi,
na których namalowano flagę państwową Czechosłowacji. Na tablicy pamiątkowej
umieszczano napis w języku polskim i czeskim:
Bojownikom czechosłowackim poległym o wolność ludu z rąk faszystowskohitlerowskich. Przyjaźń Polsko-Czechosłowacka. Bojovnikum Československym
padlym pro svobodu lidu z ruk fasistovskỳch-hitlerovcu. Pratelski PolskoČeskoslovensku. 7 VIII 1948 r.

**
Aktualnie cmentarz nosi nazwę Cmentarza Czeskiego i znajduje się pod opieką
Goleniowskiego Stowarzyszenia Eksploracji Historycznej „Biały Grosz”. Wielu mieszkańców
miasta nie wie o istnieniu nekropoli lub wiedząc o jej istnieniu nie zna jej lokalizacji.
Na terenie Goleniowa znajduje się również pamiątkowa zbiorowa mogiła poległych
żołnierzy Armii Czerwonej, którzy oddali swoje życie podczas walk o Goleniów na początku
marca 1945 r. Żołnierze radzieccy ginęli w różnych częściach miasta i byli chowani na dwóch
cmentarzach wojennych przy ulicy Wolińskiej. Pierwszy z nich znajdował się przy
skrzyżowaniu owej ulicy z ulicą Mikołajczyka, zaś drugi w miejscu aktualnego „cmentarza
rosyjskiego”. Część zwłok została ekshumowana w 1948 r. i przewieziona na nowo powstały
cmentarz wojskowy w Gryficach529. Pozostałym żołnierzom mieszkańcy miasta postawili
pamiątkowy pomnik w 1948 r. Napis na tablicy brzmi:
CЛAШA TEROЯM COBETCKOИ APMИИ ПOTИБШИM B БOЯX ЗA HAШY И
BAШY CBOБOДY. Bohaterom Armii Radzieckiej poległym za naszą i waszą wolność.
Towarzystwo przyjaźni polsko-radzieckiej. Goleniów 3 V 1948.

**
Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej stanowi miejsce waśni społecznej, gdyż część
osób ubiega się o jego usunięcie, jednak w wyniku umów bilateralnych pomiędzy Polską
a Rosją jest to trudne do zrealizowana z powodu braku zgody Moskwy. Pomnik wraz
z cmentarzem został wyremontowany w 2013 r. Dokonano oczyszczenia i renowacji
pomnika oraz wymiany starych kamiennych tabliczek na nowe plastikowe.
A. Przeździecki, Stan cmentarzy protestanckich na terenie miasta i gminy Goleniów, [w:] Nekropolie, kirkuty,
cmentarze: materiały konferencyjne, t. 1, red. A. Łazowski, Szczecin 2002, s. 35.
528 E. Aberbuch, op. cit., s. 116.
529 Ibid., s. 116.
527
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Obecnie na terenie miasta funkcjonuje tylko jeden czynny cmentarz przy ulicy
Przestrzennej. Został on założony po wojnie, niektóre źródła podają rok 1946 lub 1947.
To właśnie na jego teren zostały przewiezione ekshumowane zwłoki byłych mieszkańców
Goleniowa. Cmentarz posiada układ alejkowo-kwaterowy i jest położony na granicy
puszczy goleniowskiej. Aktualnie prowadzone są na nim prace powiększające teren
cmentarza, które mają się zakończyć w 2015 r. Ważnym elementem cmentarza jest
postawiony 3 maja 1995 r. pomnik poświęcony pamięci Sybiraków zamordowanych
w łagrach, obozach i przy ciężkich robotach na sowieckiej ziemi w latach 1940-1945
ufundowany przez Koło Związku Sybiraków w Goleniowie.
Symbolicznym miejscem potwierdzającym złożoność społeczną miasta oraz całego
Pomorza Zachodniego jest Park XXX-lecia. Na początku XX w. na obszarze około 4 ha został
założony największy z pięciu cmentarzy przedwojennego Goleniowa. Został on podzielony
na kwatery wzdłuż, których posadzono nowy drzewostan. Cmentarz był podzielony na
dwie części. Pierwsza z nich została umieszczona na lekkim wzgórzu i była przeznaczona
dla ludności żydowskiej, zaś druga część cmentarza była protestancka. Cmentarz żydowski
liczył kilkaset grobów.W okresie III Rzeszy został częściowo zniszczony, lecz przetrwał do
1945 r. Cmentarz protestancki miał swoim wyglądem przypominać zielony ogród. Podział
na kwatery tego miejsca pochówku był szczególny, pośród wszystkich kwater wydzielono
specjalną kwaterę zasłużonych goleniowian, szczególnie żołnierzy. W centralnym zaś
punkcie cmentarza postawiono kolumnę, która została zwieńczona kulą, jako pamiątkę ku
czci

poległych

podczas

I

wojny

światowej.

Oba

cmentarze

zostały

zamknięte

w 1945 r. i uległy procesowi degradacji latach sześćdziesiątych. W dekadzie Gierka
postanowiono wykorzystać obszar niszczejącego cmentarza, który został poddany pracom
pielęgnacyjnym prowadzonym przez mieszkańców miasta. Zachowano starą infrastrukturę,
a dróżki wylano asfaltem oraz zasadzono nowe gatunki drzew. Utworzono w ten sposób
największy w mieście park miejski, któremu nadano nazwę Parku XXX-lecia530.
Trzydzieści lat przynależności Goleniowa do Polski, trzydzieści lat PRL, czyli pełen
symbolizm, który został związany z tym miejscem, przyczynił się do odsłonięciaw parku,
dnia 7 marca 1995 r., pomnika pamięci ciągłości historycznej miasta. Postawiono
w centralnym punkcie miasta kamień otoczony pięcioma tablicami w języku polskim,
niemieckim, czeskim, rosyjskim i jidysz. Napis brzmi: „Pamięci wszystkich, którzy na
zawsze spoczęli w ziemi Goleniowskiej”.
Pamięć o wszystkich osobach, które podczas swojego ziemskiego żywota odwiedziły,
mieszkały lub zmarły w Goleniowie, jest nierozłącznym elementem zbiorowej pamięci

530

Gmina Goleniów, Szlaki rowerowe, szlaki sentymentalne, szlak kajakowy, Goleniów 2008, passim.
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wszystkich mieszkańców. Zarówno tych przedwojennych, jak i późniejszych. Dzisiaj
w wolnej Europie, pozbawionej utrudnień związanych z podziałem krajów na lepsze
i gorsze z powodu ideologicznego, zwykli mieszkańcy małych miejscowości pomorskich
mogą pielęgnować swoją pamięć. Dzisiaj starsi Niemcy, którzy spędzili swoją młodość
właśnie tutaj przyjeżdżają i wspominają wspaniałe chwile związane z tymi miejscami.
Młodsze pokolenie przyjeżdża i w ramach szeregu projektów badawczych i naukowych
wspólnie z dzisiejszymi mieszkańcami miasta dba o pamięć i szacunek wszystkich tych,
którzy zostali pochowani w Goleniowie. Te pięć tabliczek, które zostały odsłonięte
i poświęcone przez kapłanów wszystkich wyznań jest miejscem szczególnym, nie tylko dla
miasta, ale dla Polaków, Niemców, Czechów, Rosjan i Żydów. Stanowi miejsce wspólnej
pamięci o wszystkich tych, dla których Pomorze Zachodnie było i jest Małą Ojczyzną.
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Tradycja to piękno, które chronimy – współczesneprzejawy tradycji mniejszości
łemkowskiej

Celem

mojej

pracy jest przedstawienie

współczesnych

przejawów

kultury

i zwyczajów podtrzymywanych przez społeczność łemkowską wraz ze znaczeniem, jakie
jest im obecnie przypisywane. Kultura stanowi, bowiem swego rodzaju spoiwo, które
pozwala zachować im tożsamość oraz poczucie odrębności.
Na początku jednak słowem wstępu przedstawię najważniejsze fakty dotyczące
mniejszości łemkowskiej. Łemkowie są jedną z czterech prawnie uznawanych mniejszości
etnicznych w Polsce. Członkowie tej społeczności zamieszkiwali tzw. Łemkowszczyznę, był
to obszar Beskidu Niskiego oraz część Beskidu Sądeckiego. Początek napływu ludności
ruskiej i wołoskiej na te tereny datowany jest na czas pomiędzy XIV a pierwszą połową XVI
w.531W wyniku Akcji Wisła z 1947 r. zostali przesiedleni do zachodnich województw Polski,
współcześnie tylko część Łemków zamieszkuje w granicach tradycyjnej Łemkowszczyzny –
województwa małopolskiego532. Część ta składa się z osób, które wróciły na te tereny po 1956
roku.533
Podczas

powszechnego spisu ludności

z 2011 r. narodowość łemkowską

zadeklarowało 10,5 tys. osób. Tworzą oni jednak grupę, która jest wewnętrznie
zróżnicowana.

Zamieszkują

głównie

na

terenach

województw:

dolnośląskiego

i małopolskiego . Tym zaś co ich łączy i jednoczy są: obyczaje i kultura, które pozwalają im
534

zachować własną tożsamość.
Ta niewielka grupa dzieli się na tych, którzy uważają się za odrębną mniejszość
narodową oraz tych, którzy identyfikują się jako grupa etniczna narodu ukraińskiego.
Obydwie grupy posiadają organizację, która reprezentuje ich interesy na forum życia
publicznego. Z opcją ukraińską związane jest Zjednoczenie Łemków. Reprezentantem opcji

B. Machu-Telus, Wprowadzenie, [w:] Łemkowie, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, oprac. B. Machu-Telus,
Warszawa 2013 , s. 7-9.
532 J. Pisuliński, Łemkowie – geneza, przebieg i skutki Akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń, [w:] Łemkowie,
Mniejszości narodowe i etniczne<, s. 100-114.
533 B. Machul – Telus, op. cit., s. 9-10.
534 Dane pochodzą ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf, (dostęp: 12.10.2014 r.).
531
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prołemkowskiej jest zaś Stowarzyszenie Łemków, działające od 1989 r.535 Ich działalność
zostanie szerzej omówiona w dalszej części artykułu.
Łemkowska mowa wywodzi się z języka ukraińskiego, jednak wyraźnie się od niego
różni. Uległa bowiem znaczącym wpływom języków słowackiego i polskiego. Można w niej
wyróżnić również elementy rumuńskie i madziarskie. Łemkowski język nie posiada
wyróżnionego trzonu literackiego. Stanowi raczej zróżnicowaną, przenikającą się wzajemnie
grupę gwar.536 Sam język łemkowski nauczany jest w 21 placówkach oświatowych, a także
przez Stowarzyszenie Łemków. Obecnie Łemkowie należą do dwóch Kościołów:
Greckokatolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Niestety ich
liczebność wciąż spada i z chwilą wymarcia najstarszego pokolenia Łemkowszczyzna może
przejść do historii jako zamierzchła kraina.
Społeczność ta nigdy nie pozostawała jednak bierna wobec przeciwności losu.
Wiedzieli, bowiem, że kultywowanie tradycji może uchronić ich od zniknięcia w masie
innych

narodów.

Na

zjeździe

przedstawicieli

mniejszości

ukraińskiej

Polski,

zorganizowanym w 1956 r., powołano Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które
zapewniło im w pewien sposób autonomię537. Stało się tak za sprawą powołania odrębnej
sekcji łemkowskiej. Pozwoliło to na rozpoczęcie wydawania Łemkowskiej Stroniczki. Część
zaczęła również wydawać dwujęzyczne łemkowsko-polskie tomiki poezji oraz łemkowskie
czasopisma m. in. Hołos, Watry.538
Pierwszym przejawem podtrzymywania tradycji, który omówię są festiwale
łemkowskie. Często towarzyszy im bowiem afirmacja przeszłości sprzed 1947 r. Festiwal
pełni tutaj rolę środka przekazu pamięci etnicznej. Pozwala również uczestnikom wyjść poza
zamknięty krąg swojego środowiska czy przyjaciół. Jest też niejako aktywną reakcją na
niebezpieczeństwo

całkowitej

asymilacji.

Organizacja

tego

typu

imprez

pozwala

przekazywać zanikające tradycje kolejnym pokoleniom. Spełnia również rolę popularyzatora
kultury i języka łemkowskiego. Stanowi okazję do spotkania się z przyjaciółmi czy dalekimi
krewnymi, przez co pozwala odnowić poczucie przynależności do określonej grupy.
Ważnym elementem, który przyczynia się do kultywowania i rozpowszechniania
kultury łemkowskiej jest organizowana od 1983 r. Łemkowska Watra. Jest to festiwal,
w którym zawiera się całokształt twórczości łemkowskiej. Festiwal ten oprócz popularyzacji
oraz upowszechniania wiedzy o obyczajach tejże mniejszości spełnia jeszcze jedną rolę, być
może najważniejszą – pozwala uchronić młode pokolenia młodzieży łemkowskiej przed
K. Dziąćko, Mniejszości etniczne w Polsce – Łemkowie, [w:] http://www.etnologia.pl/polska/teksty/mniejszoscietniczne-w-polsce-lemkowie.php, (dostęp: 10.10.2014 r.).
536U. Baniak, Łemkowszczyzna – krótka charakterystyka, [w:]
http://agrobeskidniski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=221&lang=pl,
(dostęp: 10.09. 2014 r.).
537 E. Waszkiewicz, Nowa mała ojczyzna Łemków – Dolny Śląsk, [w:] Łemkowie. Mniejszości narodowe<, s.122-123.
538 E. Michna, Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymywania i rozwoju kultury,
*w:+ Łemkowie, Mniejszości narodowe i etniczne<, s.197-198.
535

133

procesami całkowitej polonizacji. W wydarzeniu tym uczestniczą Łemkowie z całego świata.
Jest on bowiem traktowany jako coroczne święto pozwalające spotkać się rozproszonej po
świecie mniejszości.539
Omawiając to zagadnienie warto zwrócić uwagę na znacznie samego słowa Watra.
Oznacza ono bowiem ogień lub ognisko540. Odnosi się do ogniska, przy którym zasiadały
dawniej pokolenia Łemków, rozmawiając i śpiewając w swoim języku. Obecnie słowo to
zmieniło w nieznacznym stopniu swoje znaczenie. Teraz jest bowiem utożsamiane
z energią, którą posiada młode pokolenie. Pokolenie, które jest dumne ze swojej kultury
i chce ją rozpowszechniać i kultywować. Symbolizuje nadzieję starszych pokoleń na to,
że ich tradycja i język mimo upływu lat nie zaginie.
Watra pozwala choćby na chwilę połączyć rozproszony po świecie naród. Jest to
nowoczesne ujęcie tradycji. Stanowi ona niejako manifest poczucia odrębności. Zaletą tej
imprezy jest to, iż nie jest

to zjawisko statyczne. Watra zmienia się i dostosowuje to

przemian zachodzących w otoczeniu. Dopasowuje się do nich i dzięki temu odpowiada na
aktualne zapotrzebowania odbiorców.
Kolejne cykle oprócz kultywowania kultury łemkowskiej zaadaptowały również idee
prezentowania szerszej kultury rusińskiej z Europy i świata. Otwarta jest ona również na
różne gatunki muzyczne przedstawicieli pozostałych mniejszości etnicznych takich jak np.
muzyka klezmerska czy też serbska.541 Co roku w program Watry w Michałowie wpisują się
też inne wydarzenia o zupełnie współczesnym charakterze. Tegorocznej edycji towarzyszyły
pokazy filmów dokumentalnych o zapomnianych kulturach, warsztaty dla najmłodszych
połączone z zabawą w teatr oraz uroczystość wręczenia statuetki Nikifora za zasługi dla
kultury łemkowskiej.
Warto tutaj również nadmienić, iż organizowane są dwie duże Watry. Jedna
w Zdyni, druga zaś w Michałowie. Wynika to z faktu wewnętrznego podziału istniejącego w
łonie tej grupy. Watra w Zdyni organizowana jest w duchu proukraińskim, druga opowiada
się za autonomią.542
Obie posiadają również odmienną wymowę. Łemkowska Watra na Obczyźnie
(Michałów) obrazuje problemy asymilacji i integracji Łemków przebywających w obcym
kraju. Watra na Łemkowszczyźnie jest symbolicznym powrotem na ziemie swych
przodków. To powrót do swych korzeni i naturalnego środowiska543. Jednak niezależnie od
tego, gdzie odbywają się Watry, tym co je łączy jest wspólny przekaz i ogromne znaczenie

Ibid., s. 199-201.
V. strona internetowa: http://www.watramichalow.pl/pl/watra/, (dostęp 12. 10.2014 r.).
541 P. Trzeszczyńska, Folkloryzm i postfolkloryzm w kulturze łemkowskiej w Polsce, [w:] Łemkowie. Mniejszości
etniczne<, s. 134-135.
542 Ibid., s. 132-133.
543 Ibid., s. 133.
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jakie do niej przywiązują Łemkowie. Jest ona dla nich bardzo ważna o czym mówią
otwarcie:
*<+ My, jako Łemkowie, możemy śmiało powiedzieć, że „Watra” jest stałym
elementem naszego życia, naszych corocznych wakacji. Te 3 dni powodują, że człowiek „odrywa
się” od codziennych zajęć, zapomina o problemach, nieprzyjemnościach. Przyjeżdżamy do
Zdyni, aby odpocząć, pobyć z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. To dla nas bardzo ważne.
Według
danych
ok.
90
%
Łemków
bierze
udział
544
w Watrze *<+.
*<+ Watra to okazja do tego, by Łemkowie, których los rozrzucił po całym świecie,
mogli się spotkać z najbliższymi. *<+545
*<+ Na trzy dni na skrawek Łemkowszczyzny powraca życie, z jego własną,
niepowtarzalną atmosferą *<+546
**

Kolejną ważną imprezą jest Kermesz w Olchowcu547. Pierwsza taka impreza odbyła
się w 1991 r. Jest to odpust organizowany w dniu święta patrona miejscowej cerkwi –
Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja. W uroczystości tej oprócz lokalnych mieszkańców biorą
również udział goście z zagranicy. Podczas koncertów organizowanych podczas Kermeszu
występują zespoły między innymi ze Słowacji oraz Ukrainy. Prezentowane są filmy i zdjęcia
ukazujące przeszłość Łemków.
Kermesz ma na celu przywracanie pamięci o dawnych łemkowskich tradycjach, ale
również przedwojennych praktykach religijnych. Główne uroczystości odbywają się

w

niedzielę podczas procesji dookoła cerkwi. Pozostała część święta jest pozostawiona dla tzw.
zbiorowych scenariuszy rytualnych, które posiadają już wymiar świecki548. Same obchody
rozpoczynają się w piątek, biesiadą. Występy podczas biesiady odbywają się na specjalnie
przygotowanej scenie na tyłach miejscowej remizy. Mają tam miejsce występy zespołów
folkowych, wystawiane są stragany z rękodziełem ludowym, tradycyjnymi potrawami oraz
innymi typowymi zabawkami odpustowymi dla dzieci. Znaleźć można również ikony oraz
poduszki, na których znajdują się wyobrażenia o cerkwiach łemkowskich. Występom
chórów i zespołów przyświeca zaś cel przywrócenia ducha dawnej Łemkowszczyzny549.
Spędzanie wspólnie czasu podczas Kermeszu pozwala zbudować poczucie wspólnoty, które
jednoczy i daje nadzieję na przyszłość.

N. Horbal, Łemkowie – kim są?, [w:] http://www.beskidzkikociol.pl/pl/61210/0/Lemkowie-kim_sa.html, (dostęp:
11.10.2014 r.).
545 P. Trzeszczynska, op. cit., s. 134.
546 K. Łeński - Bąk, Zapraszam na wesele< Weselne oracje i ceremonialneformuły, Kraków 1999, s. 9-10.
547 Olchowiec - niewielka wieś położona w Beskidzie Niskim na południe od Dukli.
548 B. Miszczak, A. Kiełbasiński, Historia Kermeszy w Olchowcu, [w:]
http://www.beskidniski.pl/index.php?pos=/galeria&path=/lemkowie/imprezy/kermesz, (dostęp 12. 10. 2014 r.).
549 P. Trzaszczyńska, op. cit., s. 135-136.
544
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Następnym przykładem współczesnego pielęgnowania tradycji jest muzyka
łemkowska. Zespoły łemkowskie odgrywają ważną rolę w kultywowaniu tradycji. Nie tylko
wykonują w ojczystym języku ludowe pieśni łemkowskie, ale również umieszczają na
swoich płytach zdjęcia, krajobrazy lub symbole karpackie, których celem jest przywołanie
Łemkowszczyzny. Podczas występów zwykle noszą stroje z elementami łemkowskimi.
Przykładowymi zespołami są: Kapela Lem, Serencze.
Na polskiej scenie muzycznej działają również zespoły łemkowskie, które kultywują
tradycję w odmienny sposób. Mowa tutaj o obecnie popularnym zespole Lemon, który
wykonuje łemkowskie utwory w rockowych aranżacjach.
Istnieje również wiele instytucji i stowarzyszeń mających na celu głównie ochronę
dziedzictwa łemkowskiej tradycji. Tym co umożliwia im większe oddziaływanie jest fakt, iż
nie zamykają się na ludzi spoza swojego kręgu kulturowego. Organizują bowiem wiele
warsztatów, których celem jest przybliżenie – jak to sami określają – „ kultur etnicznych”.550
Pierwszym przykładem jest Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
powołane przez Teodora Fedora Gorcza, a prowadzone przez Towarzystwo na Rzecz
Rozwoju Muzeum Kultury Łemków w Zyndranowej551. Cele muzeum jest ochrona
kulturowego dziedzictwa Łemków. Towarzystwo to również organizuje obchody święta
„Od Rusal do Jana”. Składa się ono z cyklu imprez, które posiadają charakter religijnokulturalny. Jest to święto „Od Zielonych Świątek do Świętego Jana” (w tym roku odbyło się
ono w dniach 26-27 lipca 2014 r.) Uroczystość ta korzeniami sięga do czasów sprzed chrztu
Rusi552. Nawiązuje do powstawania pierwszych osiedli na Dukielszczyznie. Święto „Od
Zielonych Świątek do Świętego Jana” było ówcześnie okazją do nawiązania kontaktów przez
mieszkańców porozrzucanych pośród wzgórz wsi.Tradycyjnie w sobotę palone jest ognisko
pastusze nad rzeką Panną. W niedzielę odbywa się nabożeństwo w miejscowej cerkwi, a na
cmentarzu – modlitwy za zmarłych.553
Pierwsze święto zgromadziło prawie 1,5 tysiąca Łemków i ludzi związanych
z kulturą łemkowską. którzy przyjechali z Ukrainy, Czechosłowacji, USA i Kanady. Oficjalne
otwarcie nastąpiło na terenie muzeum, złożono wiązanki kwiatów przy pomniku ofiar
Tallerhofu554 i rozpoczęto część artystyczną. W nocy, zgodnie z sobótkową tradycją, na
dwóch wzgórzach zapłonęły ogniska. W ten sposób pasterze przekazywali sobie wiadomość,
że konie pasą się spokojnie.

Ibid., s. 135-137.
B. Wadas, Od Rusal do Jana czyli coroczne spotkania w Zyndranowej, [w:]
http://www.beskidniski.pl/index.php?pos=/lemkowie/imprezy/rusal, (dostęp: 12.10.2014 r.).
552 E. Michna, op. cit., s. 199-200.
553 B. Wadas, op. cit., (dostęp: 12.10.2014 r.).
554 Obóz internowania w Talerhof – obóz dla internowanychUkraińców i Rusinów z Galicji i Bukowiny,
oskarżonych o moskalofilstwo, utworzony przez władze austrowęgierskie, działający w Thalerhof koło Grazu od
4 września1914 do końca 1917.
550
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Na drugi dzień w cerkwi prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja odprawiono
uroczyste nabożeństwo, po czym procesja szła na cmentarz, gdzie odbywało się
nabożeństwo żałobne w intencji zmarłych555. Impreza ta na stałe wpisała się już
w kalendarz wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej.Święto to gromadzi artystów,
działaczy społecznych, duchowieństwo oraz licznych mieszkańców z polskich Beskidów, jak
również z Ukrainy i Słowacji. Święto jest coroczną okazją do zaprezentowania różnych form
twórczości artystycznej, przede wszystkim Łemków, mieszkających w różnych regionach
Polski i za granicą. Tegoroczna edycja zbiegła się z 85 urodzinami twórcy muzeum, Teodora
Fedora Gocza.556
Kolejnym jest Stowarzyszenie Łemków, które działa od 1989 r. w Legnicy.
Stowarzyszenie prowadzi swoje działania na terenie całego kraju. Jego głównym celem
istnienia jest „obrona i rozwój łemkowskiej kultury narodowej”.557Do zadań realizowanych
przez

stowarzyszenie

popularyzacja

historii

należy

także

wspieranie

Łemkowszczyzny

oraz

amatorskiego
inicjowanie

ruchu
badań

teatralnego,
w

zakresie

łemkoznawstwa . Zasługą członków stowarzyszenia jest zatwierdzenie przez Ministerstwo
558

Edukacji Narodowej łemkowskich programów nauczania dla szkół podstawowych i
gimnazjów. Stowarzyszenie brało również aktywny udział podczas prac nad podręcznikami
do nauki języka łemkowskiego. Programy te zatwierdzone zostały w 2003 r. To również
dzięki ich inicjatywnie w roku akademickim 2000/2001 został utworzony na Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie, kierunek filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim.
Głównym celem kształcenia w tym kierunku jest wykształcenie specjalistów biegle
posługujących się językiem łemkowskim. Kierunek ten pełni istotną rolę w przygotowaniu
do pracy nauczycieli języka łemkowskiego oraz kultury. W zakres poruszanych kwestii
oprócz zagadnień gramatyczno-językowych wchodzi również poznanie kultury i historii
Łemków. Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą. Wydaje m. in.
dwumiesięcznik „Besida”, który omawia najnowsze prace poświecone tej mniejszości,
ukazuje historię oraz najważniejsze kwestie dotyczące danej społeczności559. Bierze udział w
organizowaniu wykładów, rocznic, konkursów czy też warsztatów. Wśród imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie znajdują się Międzynarodowe Biennale Kultury
Rusińsko/Łemkowskiej w Krynicy czy też Spotkanie Trzech Pokoleń w Przemyślu.560
Nie mniej ważnym ośrodkiem jest Zjednoczenie Łemków. Działalność prowadzi od
1990 r. Za cel statutowy postawiło sobie pobudzanie, pielęgnowanie oraz rozszerzanie

B. Wadas, op. cit., (dostęp: 12.10.2014 r.).
Teodor Fedor Gorcz – regionalista, pomysłodawca Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
557 Statut Stowarzyszenia Łemków, strona Stowarzyszenia Łemków:
http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/index.php, (dostęp: 12.10.2014 r.).
558 E. Michna, op. cit., s. 200-201.
559 Ibid., s. 200-204.
560 E. Michna, op. cit., s. 201-202.
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działalności kulturalno-oświatowej.561

W swym działaniu dużo uwagi poświęca na

roztaczanie ochrony nad zabytkami łemkowskimi. Pilnuje również interesów i praw
ukraińskiej etnograficznej grupy Łemków. Skupia się również na rozwijaniu dobrych relacji
sąsiedzkich

na

obszarach

pogranicza

południowo-wschodniego

Polski,

Ukrainy

i Słowacji. Podobnie jak Stowarzyszenie, organizuje festiwale, prowadzi zespoły artystyczne
oraz posiada własne wydawnictwa562. Wydaje między innymi kwartalnik „Watra”, który
dostarcza aktualnych informacji dotyczących środowiska łemkowskiego563. Wspiera również
publikacje tomików poezji łemkowskiej, prac etnograficznych czy też językoznawczych564.
Ważnym elementem pielęgnowania tradycji są również tradycyjne zespoły
łemkowskie, o których należy wspomnieć. Jednym z najważniejszych jest Zespół Pieśni i
Tańca „Łemkowyna”. Jest on również najstarszym zespołem łemkowskim, który działa od
1969 r. Od 1983 jest oficjalnym organizatorem Łemkowskiej Watry. Zespół ten jest niejako
jednym z najważniejszych filarów integrujących łemkowską młodzież565.
Kolejnym, nie mniej ważnym, jest Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”.
Założony został w 1991 r. Jest to nie tylko zespół, ale również od 1992 r. stowarzyszenie
społeczno-kulturalne. Wielu znawców tematu podkreśla ogromna rolę tego zespołu
w podtrzymywaniu tożsamości łemkowskiej. Atutem tej grupy jest to, iż odnajdują oni
ciekawe i często zapomniane elementy tradycji, które przywracają do ponownego życia w
atrakcyjnej dla odbiorcy formie. Stowarzyszenie prowadzi również Centrum Kultury
Łemkowskiej. Posiada ono nie tylko własne archiwum i bibliotekę, ale również Pracownię
Badań nad Łemkoznastwem. Ze swą twórczością występują na całym świecie, biorąc udział
w różnych festiwalach, m. in.: w Peru, Chorwacji, Indiach czy też Gruzji.566
Ostatnią organizacją, o której chciałam wspomnieć jest Stowarzyszenie „Ruska
Bursa” w Gorlicach. Działa od 1991 r., a główną siedzibę posiada właśnie w Gorlicach.
Stowarzyszenie to stara się łączyć tradycję z nowoczesnymi formami komunikacyjnymi. W
tym celu od 2010 r. rozpoczęto prowadzenie dwuletniego kursu internetowego do nauki
języka łemkowskiego. Główną ideą przyświecającą temu pomysłowi było umożliwienie
nauki języka każdemu członkowi społeczności, który nie miał możliwości uczyć się go w
szkole, do której uczęszczał.
Kolejnym krokiem było również uruchomienie w 2011 r. radia internetowego
Lem.fm.

Stacja radiowa nadaje 24 godziny na dobę. Można tam usłyszeć muzykę z kręgu

rusińsko-łemkowskiego. Audycje nadawane są w języku łemkowskim, a informacje
Strona internetowa Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Sokołowo:
http://szlak.fio.org.pl/?option=com_content&view=article&id=116:o-zjednoczeniuemkow&catid=24:nowica&Itemid=49, (dostęp: 12. 10. 2014 r.).
562 E. Michna, op. cit., s. 204-205.
563 Ibid., s. 205-206.
564 Ibid., s. 203-204.
565 Ibid., s. 205-207.
566 E. Michna, op. cit., s. 214-215.
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przekazywane za pośrednictwem radia, odnoszą się do bieżących tematów społecznokulturowych567.
Kolejnym przykładem jest radio-lemko.pl. Podobnie jak poprzednia radiostacja
również nadaje w języku łemkowskim. Uwagę jednak zwraca sam wygląd strony głównej
radia. Umieszczony jest tam napis :
*<+ Łemkowie są przecież wszędzie,bo taka jest nasza historia, historia Łemków,
ludzi niezwykłych.. *<+ Tradycyjne teksty i melodie, ale też zupełnie nowe,
współczesne, dzisiejsze kompozycje *...]568 *<+I najważniejsze, język który wciąż żyje
przekazywany z pokolenia na pokolenie.*<+

**
Uruchomienie

radiostacji

jest

najlepszym

przykładem

łączenia

tradycji

z nowoczesnymi technikami przekazu multimedialnego. To zaś pozwala dotrzeć do
szerszego grona odbiorców.
Ważnym miejscem dla mniejszości łemkowskiej, o którym należy również
wspomnieć, jest Legnica. Działa tam bowiem łemkowski teatr amatorski. Artyści wystawiają
w nim sztuki w tradycyjnym języku łemkowskim, które mówią o życiu rodaków, czerpią z
ich doświadczeń i przeżyć. W Legnicy znajduje się również jedna z największych bibliotek
łemkoznawczych w kraju569.
Warto również wspomnieć o stosunku państwa polskiego do tego typu inicjatyw
podejmowanych przez omawianą społeczność. Strona rządowa bowiem stara się wspierać
oraz wspomagać instytucje i organizacje mniejszości łemkowskiej. Podstawą pomocy jest
ustawa z 6 stycznia 2005 r. „o mniejszościach narodowych etnicznych oraz języku
regionalnym”. Na jej podstawie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznaje dotację
oraz kontroluje działalność organizacji mających na celu ochronę tożsamości kulturowej
danej mniejszości570.
W roku 2012 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udzieliło takiego wsparcia
statutowej oraz bieżącej działalności m.in. Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej
w Ługach, Stowarzyszeniu Łemków oraz Zjednoczeniu Łemków571.
Podsumowując, można stwierdzić, iż kultura dla mniejszości łemkowskiej stanowi
istotę przetrwania. Z tego powodu stawiane są przed nią bardzo ważne cele i zadania, które
musi zrealizować. Kultywowanie tradycji pozwala bowiem Łemkom odnaleźć się
w masie innych narodów i zachować własną odrębność i tożsamość. Jest aktywnym
Portal internetowy : http://terazgorlice.pl/category/kultura/, (dostęp: 13.10.2014 r.).
Strona internetowa : http://www.radio-lemko.pl/, (dostęp: 12. 10. 2014 r.).
569 A. Grzelińska, Łemkowie chcą mieć swój instytut, [w:] http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/lemkowie-chca-miec-swojinstytut,883161,art,t,id,tm.html, (dostęp: 13. 10. 2014 r.).
570 E. Michna, op. cit., s. 197-198.
571 P. Trzeszczyńska, op. cit., s. 126-127.
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sposobem na przeciwstawienie się całkowitej polonizacji. Coroczne spotkania, festiwale, dają
namiastkę wspólnoty, która będzie istniała dopóty, dopóki będzie żyła pamięć
i tradycja o jej kulturze. Choć nie ma już powrotu do lat okazałości kultury z okresu przed
wysiedleniami, mniejszość łemkowska nie poddaje się i dalej walczy o zachowanie swojej
odrębnej tożsamości.
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ANDRZEJ KRÓL
Rzeszów

Sejmik województwa krakowskiego w Proszowicach wobec mniejszości żydowskiej w
Rzeczypospolitej w latach 1587-1668

Podczas obrad sejmiku w Proszowicach, na którym gromadziła się szlachta
województwa krakowskiego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, poruszano dość często w
analizowanym okresie sprawy ludności wyznania mojżeszowego. Sejmikująca szlachta
wyrażała zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi tej mniejszości etnicznej z kilku
względów. Przede wszystkim Żydzi, będąc aktywną gospodarczo społecznością, stanowili
poważną konkurencję dla chrześcijańskiego mieszczaństwa i uboższej szlachty. Skłaniało to
uczestników obrad sejmikowych do podejmowania kroków zwalczających lub znacznie
utrudniających działalność gospodarczą Żydów. Należy również pamiętać o istniejących
różnicach kulturowych i narodowościowych pomiędzy chrześcijańską szlachtą biorącą
udział w sejmikach a społecznością żydowską. Istotny wpływ na częste podejmowanie na
forum sejmikowym kwestii społeczności starozakonnej miała także jej skomplikowana
sytuacja prawna i społeczna w Rzeczypospolitej572.
Uczestnicy

sejmiku

proszowickiego

wyrażali

zainteresowanie

społecznością

żydowską także ze względu na fakt jej licznego zamieszkiwania w miastach i miasteczkach
województwa krakowskiego. Feliks Kiryk i Franciszek Leśniak obliczyli, że w XVI w. na jego
obszarze znajdowało się 18 (na ogólną liczbę 76) miast, w których zamieszkiwali Żydzi.
Spośród tychże 15 było miastami królewskimi, a 3 szlacheckimi573. Z kolei Zenon Guldon
stwierdził, że w 1569 r., z terenu województwa krakowskiego, 1611 Żydów zapłaciło
pogłówne. Podał także, że w 1578 r. pogłówne żydowskie uiściło 1527 osób. Niecały wiek
później podatników żydowskich w miastach województwa krakowskiego było 1731.
Zamieszkiwali oni wówczas w 12 miastach – Kazimierzu, Będzinie, Olkuszu, Wodzisławiu,
Lelowie, Żarkach, Szczekocinach, Nowym Sączu, Dukli, Żmigrodzie, Wiśniczu i
Oświęcimiu574. Rzeczywista liczbę Żydów trudno jest oszacować, ponieważ nie wiadomo,
H. Suchojad, Z problematyki stosunku sejmików małopolskich do ludności żydowskiej w drugiej połowie XVII wieku, w:
Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991, s. 100-101.
573 F. Kiryk, F. Leśniak, Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku, w: Żydzi w Małopolsce, s. 18;
Zagadnienie to badał także J. Wijaczka, Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku, „Czasy
Nowożytne”, T. 21:2008, s. 141-191.
574 Z. Guldon, Ludność żydowska w miastach małopolskich w drugiej połowie XVII wieku, w: Żydzi w Małopolsce, s. 86,
93; tenże, Ludność żydowska w miastach małopolskich i czerwonoruskich w drugiej połowie XVII wieku, w: Żydzi i Szkoci
w Polsce w XVI-XVIII wieku. Studia i materiały, Kielce 1990, s. 94.
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czy wszyscy zobowiązani do płacenia pogłównego je uiszczali. Wiadomym jest, że część
podatników, nie tylko pochodzenia żydowskiego, uchylała się od płacenia podatków. Poza
tym, nie zawsze pogłówne żydowskie obejmowało wszystkich Żydów. Czasami zwalniano z
niego osoby zubożałe lub takie, które nie osiągnęły określonego wieku. Zdecydowanie
więcej niż na obszarze województwa krakowskiego zamieszkiwało starozakonnych na
terenach województwa ruskiego. W roku 1578 w miastach ziemi lwowskiej było osiedlonych
ok. 2800 Żydów, przemyskiej – ok. 3000, halickiej – ok. 2200, chełmskiej – aż ok. 4400, a w
sanockiej tylko 150. Natomiast na terenie niewielkiego województwa bełskiego mieszkało
wówczas ok. 2500 wyznawców judaizmu575.
Zagadnienie postawy sejmików ziemskich wobec Żydów zostało już częściowo
omówione w literaturze przedmiotu. Zdecydowana większość publikacji poświęconych tej
grupie etnicznej chronologicznie odnosi się do drugiej połowy wieku XVII. W tym nurcie
badań mieszczą się prace autorstwa Adama Kaźmierczyka, Jacka Krupy, Andrzeja LinkLenczowskiego, Antoniego Prochaski, Henryka Suchojada, Jerzego Ternesa i autora
niniejszego artykułu. Należy również pamiętać o tym, że nieco miejsca społeczności
starozakonnej poświęcają autorzy monografii poszczególnych sejmików576. Dotychczas
żaden z badaczy nie podjął się omówienia zagadnienia postawy sejmiku proszowickiego
wobec społeczności żydowskiej w epoce panowania Wazów w Rzeczypospolitej, co było
głównym czynnikiem skłaniającym do zainteresowania się tą kwestią.
Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanowią akta sejmiku województwa
krakowskiego z lat 1587-1668, które dla omawianego okresu zostały wydane drukiem przez
Stanisława Kutrzebę i Adama Przybosia, a także konstytucje sejmowe zebrane w Volumina
Legum. Skorzystano również z wydawnictwa źródłowego, dokumentów sejmowych i

M. Horn, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju
demograficznego, Warszawa 1975, s. 62-64.
576 A. Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1994; tenże, Problem ekspulsji
Żydów w uchwałach sejmikowych w 2 połowie XVII wieku, w: Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K.
Matwijowski, Wrocław 1994, s. 63-70; J. Krupa, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej za panowania Augusta II wobec
problemu zatrudniania przez Żydów czeladzi chrześcijańskiej (1697-1733), „Studia Judaica”, nr 1 (3):1999, s. 11-23; A.
Link-Lenczowski, Ludność żydowska w uchwałach sejmikowych XVI-XVIII w., w: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, red.
A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław 1991, s. 154-161; A. Prochaska, Sejmik wiszeński wobec Żydów,
„Przewodnik Naukowy i Literacki”, T. 46 (48): 1920, s. 755-768; H. Suchojad, Z problematyki stosunku sejmików, s.
99-112; J. Ternes, Mniejszości etniczne Rzeczypospolitej epoki Wazów w opiniach sejmików ziem ruskich, w: Urzędy
państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w
okresie od XV do XIX wieku. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10-12 września
2007 roku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010, s. 89-100; A. Król, Mniejszości etniczne Rusi Czerwonej w
świetle dokumentacji sejmiku w Sądowej Wiszni z lat 1572-1668, w: Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze
wielokulturowe, red. A. Bonusiak, K. Stukus, D. Hanik, J. Popek, Rzeszów 2014, s. 161-169. Monografiami, w
których omawiane jest stanowisko sejmiku wobec Żydów, są m.in. prace: Z. Trawicka, Sejmik województwa
sandomierskiego w latach 1572-1696, Kielce 1985, s. 174-176; J. Włodarczyk, Sejmiki łęczyckie, Łódź 1973, s. 224-226; R.
Kozyrski, Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648-1717, Lublin 2006, s. 133-144; J. Ternes, Sejmik chełmski za Wazów
(1587-1668), Lublin 2004, s. 83-87; M. Ujma, Sejmik lubelski 1572-1696, Warszawa 2003, s. 122-124.
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sejmikowych dotyczących Żydów, autorstwa Anny Michałowskiej-Mycielskiej577. Przy tej
okazji warto podkreślić, iż lauda sejmikowe były dokumentami mającymi w zdecydowanej
większości charakter postulatywny. Pomimo że nie zawsze udawało się je zrealizować w
postaci uchwalenia odpowiedniej konstytucji przez sejm, to jednak stanowią one cenne
źródło informacji. Korzystając z tego typu źródeł można bowiem określić chociażby politykę
samorządów szlacheckich i stan świadomości uczestników obrad sejmikowych w
odniesieniu do omawianego zagadnienia. Natomiast ostrożnie trzeba, na ich podstawie,
formułować sądy na temat rzeczywistej sytuacji społeczno-ekonomicznej Żydów578. Wypada
również zaznaczyć, że, aczkolwiek niewielka, część uchwał sejmikowych miała charakter
obligatoryjny. Dotyczyły one nakładania podatków o charakterze lokalnym, którymi
obciążano także społeczność żydowską.
Szlachta uczestnicząca w sejmiku proszowickim najczęściej interesowała się
zobowiązaniami podatkowymi ludności żydowskiej. Podstawowym świadczeniem na rzecz
skarbu państwowego, do którego uiszczania byli zobowiązani Żydzi mieszkający w dobrach
królewskich, szlacheckich i duchownych było tzw. pogłówne żydowskie. Jak wskazuje
nazwa tego podatku, miało być ono płacone od głowy (per capita), a w omawianym okresie
po 1 zł od osoby. Każdorazowo było ono uchwalane przez sejm, co powodowało, że nie był
to podatek stały ani regularny. Jego wybieraniem zajmowały się najczęściej żydowskie
gminy wyznaniowe, czyli kahały. Najczęściej przeznaczano je na utrzymanie wojska i
prowadzenie wojen, a zwłaszcza na wypłacane Tatarom tzw. upominków. Za panowania
Zygmunta III zmieniono sposób wybierania pogłównego żydowskiego. Sejm zaczął bowiem
wyznaczać sumy ryczałtowe, w wysokości od 19 do 80 000 zł579. W roku 1643 pogłówne
żydowskie w Koronie ustanowiono podatkiem stałym, a jego wysokość określono na 70 000
zł580. Stawka ta utrzymała się do 1659 r. Wówczas zwiększono ją do 100 000 zł. W latach
następnych pobierano od Żydów z tytułu pogłównego nie więcej niż 105 000 zł581.
Obradujący na sejmiku w Proszowicach domagali się uiszczania przez Żydów
pogłównego regularnie co roku582. Na sejmiku przedsejmowym w 1627 r. domagali się także,
aby było ono płacone viritim, od każdej osoby bez wyjątku po 15 gr. Postulowali również,
aby przy okazji wybierania tego podatku urzędy miejskie i rabini przeprowadzali spisy
Akta sejmikowe województwa krakowskiego (dalej ASWK), t. 1, 1572-1620, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1932; Akta
sejmikowe województwa krakowskiego, t. 2, 1621-1660, wyd. A. Przyboś, Kraków 1953; Akta sejmikowe województwa
krakowskiego, t. 3, 1661-1673, wyd. A. Przyboś, Kraków 1963; Volumina Legum. Prawa, konstytucye y przywileie
Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od
Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone (dalej VL), t. 1-7, wyd. J. Ohryzko,
Petersburg 1859-1860; Sejmy i sejmiki koronnne wobec Żydów: wybór tekstów źródłowych, wybór i oprac. A.
Michałowska-Mycielska, Warszawa 2006.
578 H. Suchojad, Z problematyki stosunku, s. 99-100.
579 A. Filipczak-Kocur, Skarb koronny za Zygmunta III Wazy, Opole 1985, s. 43.
580 VL, t. 4, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 37.
581 R. Rybarski, Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Warszawa 1939, s. 217.
582 ASWK, t. 2, s. 237, 264.
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wszystkich Żydów. W przypadku gdyby któryś z nich nie dał się spisać albo rabini celowo
sporządziliby niedokładne wykazy, wówczas miano ich surowo ukarać. Na forum sejmiku
proszowickiego zdecydowanie sprzeciwiano się wpłacaniu pogłównego żydowskiego w
formie ryczałtu, postulując aby:
„jm. Pan podskarbi ogólną sumą odkupować pozwalać nie ma, gdyż dosyć mała suma
od osoby postanowiła się”583.

Podczas obrad sejmiku poprzedzającego sejm w 1641 r. uczestnicząca w nim szlachta
krakowska domagała się, aby podwyższyć wysokość pogłównego do 80 000 zł, a w roku
1643 – do 100 000 zł584. Jak wiadomo, ten drugi postulat został zrealizowany, bowiem sejm
1643 r. uchwalił konstytucję podnoszącą ogólną stawkę pogłównego do tej kwoty.
Sejmikujący w Proszowicach wyrażali także opinie na temat celu wydatkowania
pogłównego żydowskiego. Najczęściej postulowali, aby przeznaczać je na prowadzenie
działań wojennych, wynagrodzenie dla żołnierzy, utrzymanie wojska kwarcianego i tzw.
upominki tatarskie585. Poza tym domagali się, żeby pogłówne było wybierane przez
wyłonionych na sejmiku poborców podatkowych, a nie przez samorządy żydowskie586.
Zgłoszono również ciekawy postulat, zarzucając Żydom szukanie sposobów unikania
płacenia pogłównego, aby oprócz pogłównego wpłacanego przez nich do skarbu
państwowego nałożyć na nich także pewną kwotę w formie pogłównego, która
pozostawałaby do dyspozycji skarbu wojewódzkiego587. Kiedy w 1662 r. sejm uchwalił
pogłówne generalne nie było wiadomo, czy Żydzi oprócz własnego pogłównego, mają
uiszczać także ten podatek. Sejmik chełmski, bełski i wiszeński nakazały im wypłacanie
poborcom należnych sum588, natomiast sejmik proszowicki w tej kwestii nie wypowiedział
się.
Sejmikujący w Proszowicach uważali, że Żydzi ponoszą zbyt małe w stosunku do
swojej zamożności ciężary na rzecz państwa. Skarżyli się, że „sposobami różnemi uchodzą
podatków do RP należących”589. Wysunęli postulat, aby płacili także szos i czopowe590 oraz
podatki od sprzedawanych przez siebie towarów591. Zdarzało się niejednokrotnie, że sejmik
Tamże, s. 92.
Tamże, s. 264, 284.
585 ASWK, t. 1, s. 192, 211, 213, 233-234, 343; t. 2, s. 54; t. 3, s. 19.
586 Sejmy i sejmiki koronne wobec Żydów, s. 486.
587 ASWK, t. 2, s. 249.
588 J. Ternes., Mniejszości etniczne Rzeczypospolitej, s. 92.
589 ASWK, t. 2, s. 178.
590 Szos był świadczeniem płaconym od nieruchomości przez wszystkich chrześcijańskich mieszczan, a także
przez kupców, rzemieślników, przekupniów, „ludzi luźnych” i komorników. Czopowe natomiast było
podatkiem od produkcji i sprzedaży piwa, gorzałki, miodu i wina; A. Filipczak-Kocur, Skarb za Zygmunta III, s.
37, 39.
591 ASWK, t. 2, s. 206, 284, 249.
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proszowicki nie respektował konstytucji sejmowych zwalniających Żydów od płacenia, poza
pogłównym, innych podatków. Przykładowo w 1640 r. postanowiono, że:
„Żydzi wszyscy z miast i miasteczek województwa naszego podymne po gr 15 z
każdego domu dwoje *<+ nad pogłówne na sejmie postanowione wydać i zapłacić
powinni będą”592.

W trakcie buntu Kozaków w 1648 r. nałożono na społeczność żydowską w
województwie krakowskim poczwórną wysokość podymnego593, a w 1651 r. aż
trzynastokrotną jego wartość594.
Do obowiązków Żydów i m.in. chrześcijańskich mieszkańców miast należało
utrzymanie wojska powiatowego. W roku 1632 sejmik w Proszowicach uchwalił, że
starozakonni mają uiścić dwie symple595 podymnego na organizację tego typu formacji.
Także dwa lata później zobowiązano Żydów do wypłacenia na ten sam cel 4000 zł596.
Podczas działań wojennych Rzeczypospolitej z wrogimi jej państwami obciążano ludność
żydowską podatkami o charakterze nadzwyczajnym, które miały być przeznaczone na cele
wojskowe. W 1624 r. szlachta uczestnicząca w sejmiku proszowickim wysunęła postulat, aby
przyszły sejm nakazał Żydom zapłacenie kwoty 150000 zł, która miała zostać przeznaczona
na najbliższe wojskowe potrzeby państwa. Dwa lata później, podczas wojny ze Szwecją, ten
sam sejmik uchwalił, że na cele prowadzonych działań militarnych Żydzi mają uiścić 6000
zł597. Z kolei w roku 1659 r. zobowiązano Żydów handlujących w Krakowie do płacenia 1 zł
od każdych zarobionych 100 zł na fortyfikację i umocnienie Krakowa oraz na naprawę dróg
w tym mieście598. Należy podkreślić, że dbanie i łożenie na fortyfikacje miejskie było jednym
z obowiązków społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej599.
Sejmik województwa krakowskiego protestował przeciw powierzaniu Żydom
dzierżawy lub administrowania cłami, mytami, podatkami, dobrami ziemskimi, browarami i
żupami. Szczególnie ostro wypowiadano się na temat kupowania przez starozakonnych
dóbr ziemskich w Koronie. Aby temu zapobiec obradujący na sejmiku proszowickim
domagali się od sejmu uchwalenia prawa pozwalającego na przykładne i surowe karanie

Tamże, s. 252.
Podymne było podatkiem ustanowionym na sejmie 1629 r. Obciążono nim posiadających domy mieszkalne
mieszkańców miast i wsi, czyli mieszczan i poddanych chłopów; A. Filipczak-Kocur, Skarb koronny za Zygmunta
III, s. 34.
594 ASWK, t. 2, s. 366-367, 405.
595 Sympla stanowiła ogólną kwotę podatku, którą miały wpłacać dane ziemie lub województwa; J. Ternes, Sejmik
chełmski, s. 102.
596 ASWK, t. 2, s. 135, 178.
597 Tamże, s. 35, 59.
598 Tamże, s. 689-690.
599 M. Horn, Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978, s. 44.
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ludności wyznania mojżeszowego, nabywającej dobra ziemskie600. Analizując postawę
szlachty gromadzącej się na sejmiku w Proszowicach wobec powierzania Żydom różnego
typu dzierżaw można zauważyć pewną ewolucję jej poglądów. O ile bowiem w 1632 r.
zdecydowanie sprzeciwiano się powierzaniu Żydom jakichkolwiek dzierżaw, o tyle w roku
1654 r. podjęto już uchwałę o łagodniejszej treści. Stwierdzono w niej mianowicie, żeby
Żydzi „majętności żadnych w Koronie oprócz młynów, karczm i browarów nie
arendowali”601. Jak zatem widać, pewne możliwości dzierżawy Żydom już przyznano.
Można uznać za słuszną opinię Jerzego Ternesa, który stwierdził, że szlacheccy poborcy i
dzierżawcy podatków, aby zapewnić sobie dochód z wybieranych podatków, często
poddzierżawiali je kompetentnym w tej kwestii Żydom602, co wpływało także na ton uchwał
sejmikowych w sprawach dzierżaw.
Szczególnie ostro uczestnicy sejmiku proszowickiego wypowiadali się na temat
spekulacji finansowych, których ich zdaniem dopuszczali się Żydzi. W pierwszej kolejności
zarzucano im skupowanie i wywożenie z kraju pełnowartościowych monet, co miało
powodować pogłębianie kryzysu monetarnego. Pierwsze tego typu zarzuty zaczęły się
pojawiać w latach 20 – tych XVII w. Podczas sejmiku przedsejmowego w grudniu 1622 r., w
przygotowanej dla posłów na sejm instrukcji, domagano się od króla, żeby Żydom
wywożącym z Rzeczypospolitej dobrą monetę skonfiskować dobra i wygonić ich z kraju.
Zażądano

także,

aby

Żydzi

wydali

„na

pal”

dwudziestu

swoich

starszych,

odpowiedzialnych za te nadużycia. Oprócz tego uchwalono „na pamiątkę zdrady tak
wielkiej”, żeby ludność wyznania mojżeszowego przestrzegała statutu, wydanego w 1538 r.
przez króla Zygmunta I, nakazującego noszenie przez mężczyzn żydowskich m.in.
wyróżniających, żółtych czapek603. Była to jedna z najbardziej surowych uchwał sejmiku
proszowickiego względem ludności żydowskiej. Z kolei w roku 1624 postulowano, aby na
dopuszczających się spekulacji walutowych Żydów nałożyć w formie kary za ten proceder
kwotę w wysokości 150000 zł604. Oskarżano też Żydów o to, że handlując pieniędzmi
dorabiają się wielkich majątków605.
Elementem stosunku sejmików ziemskich, w tym proszowickiego, do mniejszości
żydowskiej w Rzeczypospolitej, były formułowane przez nie ograniczenia i zakazy
dotyczące uprawiania niektórych rzemiosł i handlu określonymi towarami. Sejmikujący
żądali zakazania Żydom, a także Szkotom, handlu końmi i wołami, a także rzeczami
„prawem sobie zakazenemi”606. Z drugiej jednakże strony obradująca na sejmiku szlachta

ASWK, t. 1, s. 143-147, 381; T. 2, s. 163, 217, 441.
ASWK, t. 2, s. 163, 441.
602 J. Ternes, Mniejszości etniczne Rzeczypospolitej, s. 95.
603 ASWK, t. 2, s. 12; VL, t. 1, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 259.
604 ASWK, t. 2, s. 35.
605 Tamże, t. 3, s. 192.
606 Tamże, t. 2, s. 264, 92.
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doskonale zdawała sobie sprawę, że aby zapobiec ustanawianym przez chrześcijańskich
mieszczan monopolom, należy popierać konkurencję i zasady wolnego rynku w handlu,
ponieważ prowadziło to do obniżenia cen. Dzięki temu sejmiki niekiedy stawały w obronie
praw handlowych ludności żydowskiej. Przykładowo w 1645 r. sejmik proszowicki wstawił
się za Żydami krakowskimi, aby „w handlach i kupiectwie swym impedymentu
*przeszkody+ ni od kogo nie mieli”607. W tej kwestii korzystne dla Żydów uchwały
podejmował także sejmik halicki i wiszeński608.
Wśród uchwał sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach nie brakowało
także

postanowień

przychylnych

mniejszości

żydowskiej.

Kilkakrotnie

na

forum

sejmikowym domagano się, aby sprawy dotyczące Żydów były rozstrzygane tylko przed
sądem wojewodzińskim, jedynie uprawnionym do rozpatrywania pozwów wnoszonych
przeciwko starozakonnym609. Apelowano, aby przy wybieraniu podatków, ze względu na
pożar, mieć wzgląd na pogorzałych Żydów krakowskich. Na jednym z sejmików w
Proszowicach podjęto uchwałę, aby były respektowane wszystkie prawa społeczności
żydowskiej610. Opowiedziano się także za spłatą długu Salomona Kalahory, który był
lekarzem Zygmunta Augusta i Stefana Batorego611. Uczestnicy sejmiku proszowickiego
podjęli również uchwałę, aby nie podwyższano Żydom krakowskim pogłównego, z powodu
złożenia przez nich pewnej sumy na umocnienie zamku krakowskiego i aby zapłacili tylko
taką stawkę, do której uiszczenia zostali zobowiązani, bez dopłacania za inne miasta
zamieszkiwane przez Żydów612.
Żydzi wywierali dość duży wpływ na postanowienia sejmiku w Proszowicach.
Zebrani w roku 1623 w Brześciu Litewskim delegaci kahałów podjęli uchwałę nakazującą
Żydom podejmowanie takich zabiegów na forach sejmikowych, które pozwoliłyby na
zachowanie wszelkich praw i przywilejów żydowskich613. Realizacja tej uchwały najczęściej
wyglądała w ten sposób, że przedstawiciele ludności żydowskiej dążyli do przeforsowania
korzystnych dla siebie uchwał prowadząc działania pozakulisowe, sprowadzające się
przeważnie do oferowania sejmikującej szlachcie korzyści majątkowych614. Jak zauważył J.
Ternes, przyjęcie takowych korzyści nie wymagało zbyt wielkiego zaangażowania, gdyż
wpisanie do uchwały sejmikowej danego punktu, przychylnego Żydom, nie skutkowało dla
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609 ASWK, t. 1, s. 351; t. 2, s. 124.
610 ASWK, t. 2, s. 301; T. 1, s. 280.
611 ASWK, t. 1, s. 191; P. Fijałkowski, Kalahora Salomon, w: Polski Słownik Judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie,
t. 1, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003, s. 743.
612 ASWK, t. 3, s. 197.
613 I. Lewin, Udział Żydów w wyborach sejmowych w dawnej Polsce, w: Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury
żydowskiej, red. T. Mroczkowski, Warszawa 1983, s. 38
614 A. Król, Mniejszości etniczne Rusi Czerwonej, s. 169.
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szlachty żadnymi konsekwencjami prawnymi, ponieważ lauda i instrukcje sejmikowe miały
tylko charakter postualtywny615.
Uchwały sejmikowe względem Żydów wynikały w dużej mierze także z osobistych
poglądów szlachty. Nie ulega wątpliwości, że sejmikujący dążyli do znacznego
powiększenia obciążeń Żydów na rzecz państwa. Było to szczególnie widoczne w okresach
prowadzenia działań militarnych przez Rzeczypospolitą. Nie chciano dopuścić ludności
żydowskiej do dzierżawienia lub administrowania cłami, mytami, podatkami i dobrami
ziemskimi. Zarzucano jej spekulacje finansowe, a także uchwalano ograniczenia i zakazy w
sprawie uprawiania niektórych rzemiosł i handlu pewnymi towarami. Jak zatem widać, w
zdecydowanej większości uchwał sejmiku województwa krakowskiego odnoszących się do
społeczności

starozakonnej

dominował

ekonomiczny

punkt

widzenia.

Wprawdzie

uczestnicy sejmiku w Proszowicach domagali się wygnania Żydów z Rzeczypospolitej, a
nawet przypomnieli o konieczności respektowania przez nich statutu z 1538 r., nakazującego
noszenie im wyróżniających żółtych czapek, to jednak należy pamiętać, że przyczyną
podjęcia takiej uchwały był zarzut wywożenia przez Żydów z kraju pełnowartościowej
monety. Wśród uchwał sejmiku proszowickiego nie brakowało także wypowiedzi
życzliwych wobec ludności żydowskiej. Domagano się rozstrzygania spraw dotyczących
Żydów tylko przed sądem wojewodzińskim, postulowano zachowanie praw żydowskich i
apelowano o zwolnienie z uiszczania podatków Żydów, którzy ponieśli szkody na skutek
pożaru. Warto też zwrócić uwagę na to, że postanowienia sejmikowe nigdy nie ingerowały
w wewnętrzne sprawy życia społeczności żydowskiej.
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ADAM WAWRZYK
Kielce

Rosja przeciwko narodom Kaukazu w XIX i XX w.

Do XIX w. Kaukaz był obszarem słabo zbadanym i mało znanym w Europie. Pasmo
Kaukazu rozdziela dwa kontynenty. W ten sposób silnie zakorzenionych w chrześcijańskim
kręgu kulturowym Ormian i Gruzinów, uznawano za mieszkańców Azji. Postaram się
przybliżyć najważniejsze wydarzenia z XIX i XX w., które miały decydujący wpływ na
obecną sytuację na Kaukazie.
Północny Kaukaz jest regionem o niezwykle złożonym układzie etnicznym. Dagestan
zamieszkany jest przez kilka grup etnicznych (plemiona awarskie, dargińskie i lezgińskie).
Dalej na zachód w górach i na przedgórzu kaukaskim mieszkają Czeczeńcy i Ingusze,
Osetyńcy, wokół masywu Elbrusa – Bałkarzy i Karaczajowie. Na zachodzie mieszkały
plemiona czerkiesko-adygejskie i Kabardyjczycy. Rosja nawiązała kontakty z narodami
Północnego Kaukazu w wyniku realizacji polityki podporządkowywania ziem należących
wcześniej do tatarskiej Złotej Ordy. Rosja pokonała Chanat Kazański i w 1552 r. Iwan Groźny
zdobył Kazań. Cztery lata później Rosjanie przyłączyli do swego państwa także Chanat
Astrachański i dotarli do Morza Kaspijskiego616. Wobec słabości Persji podstawowym
zadaniem polityki rosyjskiej stało się przeciwstawienie tureckiej ekspansji w kierunku Morza
Kaspijskiego. Między Turcją a Persją (Iranem) dochodziło do wielu wojen, bardzo trudno
było o stały pokój. Ich powodem nie były tylko zatargi terytorialne, ale przede wszystkim
spór szyicko-sunnicki. W XVI w. Zakaukazie zostało faktycznie podzielone na strefy
wpływów perskich i tureckich: Turcja kontrolowała zachodnią Gruzję (Imeretię, Mingrelię,
Meschetię), zachodnią Armenię i próbowała wedrzeć się do Azerbejdżanu, zaś Gruzja
wschodnia (Kartlia i Kachetia), Armenia wschodnia i Azerbejdżan były obszarem dominacji
szacha. Latem 1723 r. wojska carskie wkroczyły na terytorium szamchałatu tarkowskiego,
zdobyły Baku. W 1763 r. budowa fortu w Mozdoku, na szlaku do Gruzji spowodowała
jednak czternastoletnią walkę z Kabardyjczykami oraz przyczyniła się do wojny z Turcją.
Ostateczne

zawładnięcie

tym

krajem

było

następstwem

wojny

rosyjsko-tureckiej

zakończonej w 1774 r. traktatem pokojowym w Kuczuk Kainardżi617. Symbolem
podporządkowania Kabardyjczyków i Osetyńców władzy carskiej stało się założenie w 1784
r. twierdzy Władykaukaz.
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Ziemie historycznie gruzińskie leżą w zachodniej części Przesmyku Kaukaskiego,
rozciągającego się między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Krzyżują się na nich
najważniejsze szlaki z Europy Zachodniej do Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu, z Rosji
na Bliski Wschód. Gruzja w tym czasie mimo dezintegracji, konsekwentnie starała się
w XVIII w. odbudować relacje z głównymi państwami europejskimi, znaleźć w nich
wsparcie przeciw zagrożeniu perskiemu i tureckiemu. Zabiegi czynione w Austrii, Francji,
Republice Weneckiej, w Królestwie Sardynii skończyły się fiaskiem, ujawniły płonność
wszelkich nadziei na realne wsparcie. Pozostawała tylko Rosja, która na przełomie
XVII i XVIII w., pod rządami Piotra I, zaczęła prowadzić aktywną politykę w basenie Morza
Kaspijskiego i Morza Czarnego. Kartlia i Kachetia, prowincje Gruzji wschodniej zjednoczone
przez Iraklego II, mogły (mimo swego niewielkiego potencjału) stanowić na Zakaukaziu
ważne oparcie dla tej polityki. Zbieżność interesów, wynikająca ze wspólnych korzeni
chrześcijańskich, doprowadziła do podpisania w lipcu 1783 r. przez reprezentujących
Iraklego

II

dyplomatów,

księcia

Iwana

Bagrationiego

i

księcia

Garsewanego

Czawczawadzego, oraz wysłannika carycy Katarzyny II, gen. Pawła Potiomkina, traktatu
o przymierzu i protekcji618.
Rosja zobowiązała się chronić niepodległość Gruzji wschodniej i w wypadku
zbrojnego wystąpienia państw islamskich pospieszyć jej z pomocą wojskową. Gruzja
wschodnia (Kartlia i Kachetia) zrezygnowała z suwerennej polityki zagranicznej, uzależniła
intronizację swych władców od zgody Sankt Petersburga, zachowała natomiast niezależność
w polityce wewnętrznej i inne atrybuty odrębności państwowej. Nie doceniono jednak
imperialnej zachłanności polityki rosyjskiej, nie wyciągnięto wniosków z pierwszego
rozbioru Polski, choć wydarzenie to było w Tbilisi znane. W odpowiedzi na traktat, Presja
potraktowała paktowanie Gruzinów z Rosją jako bunt, na taką ewentualność przewidywano
tylko jeden wariant działania. W ostatniej dekadzie XVIII stulecia rozpoczął się najazd
perski Agi Muhammada chanana wschodnią Gruzję. Niewielka armia, mimo zaciętego
oporu, nie mogła go powstrzymać. Persowie walczyli okrutnie, we wrześniu 1795 r. po
zdobyciu stołecznego Tbilisi, przez osiem dni mordowali mieszkańców. W walkach zginęła
piąta cześć mieszkańców Gruzji wschodniej, miasta i wioski legły w gruzach. Rosja nie
dotrzymała zobowiązań. Wysłała mały dwutysięczny oddział wojska, który wkrótce się
wycofał, celowo unikał też starć. Osłabienie Gruzji leżało w planach rosyjskich, miało stać się
czynnikiem ułatwiającym jej wchłonięcie. Irakli II uzyskał niewielkie wsparcie jedynie
z Imeretii, małego królestwa leżącego w Gruzji zachodniej, co nie mogło zapobiec dotkliwej
klęsce.
W 1796 r. zmarła caryca Katarzyna II, jej następcą został Paweł I, który początkowo
zamierzał całkowicie wycofać się z polityki zakaukaskiej matki. Nie podjął działań
odwetowych przeciwko Iranowi z powodu zagarnięcia przez niego Gruzji. Szach nawiązał
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porozumieniedotyczące rosyjskiej obecności militarnej i handlu na Morzu Kaspijskim619.
Ograniczało ono obecność rosyjskiej floty wojennej w rejonie portu Anzali, regulowało
kwestie celne w handlu i zapewniało sprzedaż Iranowi rosyjskiego żelaza. Do ponownego
skierowania wojsk na tereny Gruzji wschodniej skłoniła go dopiero informacja o złamaniu
traktatu gruzińsko-rosyjskiego przez syna Iraklego II, Giorgi XII. Stopniowo odbudowując
zniszczone państwo, podjął on próbę porozumienia się z Isfahanem i Konstantynopolem.
W warunkach napływu do królestwa oddziałów rosyjskich, praktycznie nie mając żadnej
alternatywy, Giorgi XII podjął rokowania z Rosją w sprawie zakresu autonomii
(protektoratu). Jego wysłannik, książę Garsewane Czawczawadze, przedłożył carowi
Pawłowi I sprawę ewentualnego wprowadzenia do królestwa stałych garnizonów
rosyjskich. Jesienią 1799 r. wojska rosyjskie wkroczyły do Tyfilisu, a ciężko chory
Giorgi XII zrzekł się korony gruzińskiej na rzecz Pawła I. Wojsko rosyjskie, w łącznej sile
kilku tysięcy żołnierzy, byłyby ważnym czynnikiem zabezpieczającym kraj. W wypadku
najazdu, starcie z nimi groziło bowiem sprowokowaniem całej potęgi Rosji. Rokowania
przerwała jednak śmierć Giorgi XII. Rosja zablokowała koronację jego syna i następcy
Dawida, by wkrótce w 1801 r. anektować królestwa Gruzji wschodniej – Kartlię i Kachetię.
Rodzinę królewską wraz z dziedzicem korony deportowano w głąb Rosji, dwór i środowisko
polityczne poddano represjom, rozwiązano instytucje rodzimej administracji, wprowadzając
w jej miejsce imperialną. Światu ogłoszono manifest cara Aleksandra I, informujący, iż na
prośbę królestw Gruzji wschodniej zostały one włączone do państwa rosyjskiego.
Iran uznał to za zamach na swoją integralność terytorialną, jednak nie zareagował
natychmiastowymwypowiedzeniem wojny. W 1802 r. głównodowodzącym został gen.
Paweł Cycianow. Od roku 1803 wojna zaczyna przybierać regularny kształt, udaje się
Rosjanom narzucić zwierzchnictwo chanatom: Baku, Szaki, Szirwan i Qara-bagh. W regionie
pozostały jeszcze dwa ważne miasta Gandże i Erewań. W tym samym czasie nastąpiło też
zajęcie Gruzji zachodniej. Od króla Imeretii, Solomona II, zażądano podpisania przymierza,
a gdy się wahał, zaproszono go na rozmowy do Tbilisi i uwięziono. Wciąż napływające
wojska rosyjskie sterroryzowały kraj, uniemożliwiając jakikolwiek odruch sprzeciwu.
W 1810 r. Aleksander I ogłosił manifest o przyłączeniu Gruzji zachodniej do Imperium
rosyjskiego620. Ziemie Gruzji zostały zjednoczone, pod jednym panowaniem, niestety obcym.
Rozpoczął się okres stopniowej rusyfikacji i unifikacji. Wojna trwała nadal, przewaga
technologiczna oraz taktyczna Rosjan okazała się zbyt wielka i w dwóch bitwach (pod
Lankaran i Aslanduz) rozbili armię perską. Działania militarne między Iranem a Rosją,
zakończyły się w roku 1813. Rosja (od roku) prowadziła wtedy działania militarne
przeciwko Napoleonowi i chciała zakończyć działania na Zakaukaziu. Traktat pokojowy
619
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podpisano 24 października 1813 (czas bitwy pod Lipskiem) w Golestanie621. Iran utracił
wszystkie terytoria na północ od biegu rzeki Kura (Qara-bagh, Gandże, Szaki, Szirwan,
Darband). Zrzekł się pretensji do terytorium Gruzji. Tylko Rosja odtąd mogła posiadać flotę
na Morzu Kaspijskim. Rosja zobowiązała się poprzeć kandydaturę na tron szacha AbbasaMirzy. Co ciekawe Wielka Brytania, zaniepokojona sukcesem Rosji w regionie i obawiając się
utraty wpływóworaz (prawdopodobnie) utraty Indii, zaczyna wspierać modernizację armii
Iranu. Obiecano przesyłać do Teheranu 150 tys. funtów subsydium, w ramach pomocy
finansowej,gdyby Iran został napadnięty przez obce państwo. Zasadniczo rola ta mogła
przypaść tylko Rosji, Turcja była zajęta obroną swoich terytoriów i nie zależało jej na
pogarszaniu relacji z Persją.
Pokój przetrwał do roku 1826. Jednym z czynników wybuchu ponownego konfliktu
była chęć odzyskania utraconych terytoriów. Ważnym wydarzeniem z samej Rosji było
powstanie dekabrystów, które w Persji odebrano jako słabość władz w Petersburgu. Gdy do
Teheranu przybywa książę Mienszykow, aby ogłosić wstąpienie na tron Mikołaja I, dochodzi
do antyrosyjskich demonstracji. Duchowni szyiccy ogłaszają fatwę, wzywają do wojny
z niewiernymi. Początkowo Persowie odnoszą drobne sukcesy, korzystając z zaskoczenia
przeciwnika. Odbijają z rąk rosyjskich Szirwan, Szaki, Talesz, Gandże. Pierwszą poważną
porażkę ponoszą pod Szamchorem, kolejna bitwa (26 sierpnia 1826) koło Gandży, wydana
przez gen. Paskiewicza, również kończy się porażką Persów. Anglia nie wsparła Iranu,
odwołując się od zawartego sojuszu. Fath-Ali szach nie był w stanie zebrać nowego wojska,
natomiast z Astrachania przybyły kolejne rosyjskie oddziały. Zagrożone wkrótce zostało
miasto rdzennie Irańskie – Tabriz, siedziba następcy tronu. Wkrótce miasto poddało się bez
walki, zbiegło się to też z upadkiem Erewania. Iran poprosił o pokój, propozycja została
przyjęta, gdyż już w owym czasie Rosja wystąpiła przeciw Turcji622. Traktat pokojowy został
podpisany w Torkamanczaju 22 lutego 1828. Na jego mocy: Iran tracił na rzecz Rosji kolejne
terytoria (chanat Erewań i Nachczewań), miał spłacić kontrybucje wojenne w wysokości
30 mln rubli, a wszyscy jeńcy wojenni mieli zostać zwolnieni. Rosyjskim poddanym
przyznano immunitety oraz prawo eksterytorialności ich dóbr osobistych. Ustanowiono
5% cła na towary z Rosji, natomiast sami dyplomaci mogli sprzedawać towary bez cła.
Granica przebiegała teraz wzdłuż

rzeki Araks, po czym na wschód od dzisiejszego

Parsabadu skręcała na południe, włączając w terytorium

rosyjskie część Taleszu

z Lankaranem i dochodząc do Astary (jest to obecna granica Iranu z Azerbejdżanem
i Armenią). Traktat regulował stosunki między obydwoma krajami na następne stulecie. Stał
się też wzorem dla następnych umów międzynarodowych. Iran, aby spłacić kontrybucję,
musiał poprosić o pomoc finansową z Londynu. Został całkowicie pokonany.
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Drugi teatr działań militarnych rozgrywał się znacznie dłużej w północnej części
Kaukazu. Islamizacja plemion północnego Kaukazu była długim procesem. Do końca
XVIII w. islam stał się stopniowo podstawową religią ludów Północnego Kaukazu.
Zasadniczym czynnikiem organizującym ruch religijnej i antykolonialnej walki na
Północnym Kaukazie było bractwo Nakszbandija (Naqshbandya). Bractwo owo było
reprezentantem mistycznego nurtu islamu – sufizmu. Istota sufizmu polegała na
poszukiwaniu drogi (tarikat) do ponadzmysłowego poznania Boga i połączenia się z nim.
Sufizm ma ascetyczny charakter.
W latach osiemdziesiątych XVIII w. autorytet uzyskał Mansur. Urodził się
prawdopodobnie w 1760 r. w aule Ałdy. W 1784 r. Uszurma ogłosił się szejkiem, a następnie
imamem. Postanowiono podjąć działania wojskowe skierowane przeciw szejkowi i jego
zwolennikom. 3 lipca 1785 r. wydany został rozkaz skierowania ekspedycji wojskowej do
aułu Ałdy w celu pochwycenia Mansura i ukarania jego stronników. Ekspedycja licząca
ponad 3 tys. żołnierzy z dowodzącym płk. Pieri zdobyła auł. Sam Mansur zdołał umknąć, co
przekreśliło zasadniczy cel wyprawy. W trakcie odwrotu kolumna rosyjska stała się
przedmiotem nieustannych ataków czeczeńskich. Doprowadziło to do kompletnego rozbicia
oddziału carskiego. Płk Pieri poległ, a wraz z nim 13 oficerów i 740 żołnierzy. Była to
pierwsza znacząca porażka wojskowa Rosjan w walkach na Północnym Kaukazie.
30 października 1785 r. w pobliżu Mozdoku doszło do zaciętej i nierozstrzygniętej bitwy
między oddziałami rosyjskimi a powstańcami. 2 listopada przeciwnicy ponownie starli się
pod Tatartubem. Tym razem Mansur nie zdołał utrzymać pozycji i musiał się wycofać.
25 listopada ponowił atak na Nagela i ponownie doznał porażki. Wprawdzie wyczerpane
krwawymi bojami oddziały carskie odeszły w kierunku Mozdoku, jednak we wrześniu
1787 r. gen. Paweł Potiomkin zaatakował siły Mansura na obszarze między rzekami Urup
i Łaba zadał im klęskę w bitwie toczonej od 20 do 24 września. Mansur podjął jeszcze próbę
opanowania czerkieskiej części Północnego Kaukazu, ale powstanie straciło już poparcie
społeczne. Zmuszony opuścić ojczyznę, szukał schronienia w tureckiej twierdzy Anapa.
Wraz z upadkiem twierdzy, w czerwcu 1791 r. trafił do niewoli rosyjskiej. Uwięziony
w twierdzy szliselburskiej, zmarł 13 kwietnia 1794 r.623
W pierwszych latach XIX w. w Czeczenii nie ustawał opór przeciw kolonizatorskim
poczynaniom caratu. Przybierał najczęściej formę lokalnych działań partyzanckich,
pojedynczych ataków zbrojnych grup na osady kozackie czy niewielkie oddziały. Pojawił się
też nowy przywódca, Bejbułat Tamijew. Urodził się w 1779 r., w latach 1808-1811 skutecznie
prowadził antyrosyjskie działania partyzanckie, zabiegając jednocześnie o zdobycie
wpływów nie tylko w Czeczenii, ale też wśród innych grup ludności Północnego Kaukazu.
Wraz z zakończeniem wojen napoleońskich carat przystąpił do systematycznego
zaprowadzania tam swojej władzy. Dowódcą wojsk rosyjskich na Kaukazie został bohater
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bitwy pod Borodino gen. Jermołow. Poprzez wzniesienie nowych fortec Jermołow chciał
osłonić dotychczasową linię terecką i zamknąć góralom możliwość ataków na nią.
Pierwszym i zarazem najważniejszym elementem nowej linii, blokującym góralom drogę
w kierunku środkowego Tereku, stała się założona 10 czerwca 1818 r. twierdza Groznaja.
Ujarzmienie Czeczenii stało się dla Jermołowa zadaniem niezwykle trudnym. Postanowił
odciąć górali od możliwości zaopatrywania się w żywność. Brutalne działania Jermołowa
latem i jesienią 1819 r. doprowadziły do przejściowego osłabienia walk rosyjskoczeczeńskich. Bejbułat zebrał kilkutysięczną armię, na czele której dokonał szeregu ataków
na kontrolowane przez Rosjan obszary. W 1826 r. Jermołow kieruje dwie ekspedycje, które
w styczniu i lutym, a później w kwietniu i maju pacyfikowały zrewoltowaną Czeczenię624.
14 lipca 1832 r. Bejbułat został zamordowany przez współtowarzyszy broni. Następnym
przywódcą Czeczeńców został Szamil. Latem 1836 r. Rosjanie, dotąd koncentrujący uwagę
na Zachodnim Kaukazie, uznali, że należy zmusić Szamila do bezwarunkowego
podporządkowania się władzom caratu. 2 września 1836 r. Rosjanie wyruszyli z Groznej
i dwa dni później, mimo zaciekłego oporu wszystkich mieszkańców, zajęli osadę Zandag,
dopuszczając się rzezi mieszkańców. Masakra ta skłoniła ludność sąsiednich osad do
kapitulacji. W styczniu 1837 r. podjął on dwie ekspedycje: w lutym do Małej Czeczenii i od
lutego do kwietnia – do Wielkiej Czeczenii. W końcu 1837 r. dowództwo na Kaukazie objął
Jewgienij Gołowin, zaś dowódcą linii kaukaskiej został generał-lejtnant Paweł Grabbe, przed
którym postawiono zadanie przeprowadzenia wielkiej ekspedycji, mającej doprowadzić do
zdobycia Achulgo. Wojska carskie dotarły tam 24 czerwca, jednak dopiero 15 sierpnia, po
wielu dniach walk, Grabbemu udało się zamknąć pierścień okrążenia. Po zdobyciu Achulgo,
Grabbe bez większych trudności doprowadził do podporządkowania Rosjanom wspólnot
dagestańskich.

Szamil

zdołał

uciec,

ale

Dagestan

był

dla

niego

stracony.

7 marca 1840 r. w Urus-Martanie miał miejsce zjazd przywódców czeczeńskich, na którym
Szamil został ogłoszony imamem Czeczenii. Do połowy 1840 r. Czeczenia była już pod jego
kontrolą. Do wiosny 1841 r. tereny kontrolowane przez Szamila były po trzykroć większe
niż rok wcześniej. Rezultaty kampanii lat 1840-1843 spowodowały próbę zmiany polityki
rosyjskiej. W styczniu 1845 r. car przekazał dowództwo hrabiemu Michałowi Woroncowowi.
W pierwszej połowie lat 40. Szamil opanował prawie całą Czeczenię i górską część
Dagestanu, tworząc militarno-teokratyczny organizm państwowy oparty na szariacie.
Woroncow kampanię północnokaukaską rozpoczął w połowie czerwca 1845 r., wyruszając
na czele 21 tys. żołnierzy kierując się na Andy, a następnie na stolicę Dargo. 26 czerwca
Andy zostały zajęte przez Rosjan. Imam nie bronił również Drago. 25 lipca Woroncow
opuścił Drago i, niepokojony podjazdowymi atakami wojsk Szamila, ruszył w drogę
powrotną. Straty rosły, tylko nadejście posiłków uchroniło go od całkowitej klęski625. Mimo
624
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sukcesów imama i stosowania przez niego z powodzeniem taktyki wojny podjazdowej,
przewaga Rosjan była oczywista. Armia carska dysponowała ogromnymi rezerwami
oraz potężnym zapleczem imperium. Szamil mimo wielkiego wysiłku mobilizacyjnego nie
był w stanie zgromadzić armii liczebnością i uzbrojeniem dorównującej Rosjanom. Dla
wydarzeń na Kaukazie ogromne znaczenie miała wojna krymska. Była wynikiem głębokich
sprzeczności rosyjsko-tureckich, na które silnie oddziaływały poczynania Anglii i Francji.
Wojna między Turcją a Rosją wybuchła w październiku 1853 r., natomiast w marcu roku
następnego wojnę Rosji wypowiedziały Anglia i Francja. Gruzini pozostali lojalni wobec
caratu626. Szamil od dawna, lecz bez powodzenia, zabiegał o poparcie militarne ze strony
sułtana. W czerwcu 1854 r. wojska imama dokonały śmiałego rajdu na Kachetię, co wśród
Rosjan wywołało obawy nawet o los Tbilisi. Zakończenie wojny krymskiej umożliwiło
skierowanie przeciw Szamilowi wszystkich sił rosyjskich zgromadzonych na Kaukazie627.
Kolejne ekspedycje opanowywały tereny poszczególnych wspólnot górskich, niszcząc przy
tym oporne auły o przesiedlając część ludności za Sunżę. W styczniu 1858 r. Rosjanie
opanowali wąwóz ajguński – centralny rejon posiadłości imamatu. Klęska stawała się już
tylko kwestią czasu. W kwietniu Mała Czeczenia została ostatecznie w całości zajęta przez
Rosjan. Na początku marca 1859 r. Rosjanie otoczyli siedzibę imama. Utrata stolicy była
ciężkim ciosem dla górali. W połowie czerwca cała Czeczenia była już pod kontrolą rosyjską.
25 sierpnia Szamil zdecydował się poddać. W samotnej walce z potęgą caratu górale nie
mieli szans. Wystarczy zwrócić uwagę, że w momencie największego rozkwitu imamatu
jego ludność nie przekraczała prawdopodobnie 0,5 mln mieszkańców. Rosjanie dysponowali
zaś na Kaukazie ogromną armią, która w końcowym momencie konfliktu liczyła około
300 tys. żołnierzy. Czeczenia i Dagestan zostały w toku wojny zrujnowane ekonomicznie.
Szamil został po kapitulacji przewieziony do Petersburga, a następnie do Kaługi.
W 1866 r. zdecydował się, wraz z rodziną, złożyć przysięgę na wierność tronowi
rosyjskiemu. Zmarł w Medynie w lutym 1871 r. W 1877 r. wybucha jeszcze niewielkie
powstanie pod wodzą 24-letniego Alibeka-Hadżiego, ale zostaje ono szybko stłumione,
a sam przywódca stracony.
Rewolucje w Rosji w 1905 r., w Persji w 1906 r. oraz w Turcji w 1908 r., przyniosły
nadzieję na przemiany oraz spotęgowały dążenia wolnościowe, których eskalacja
rozpoczyna się w 1917 r. Przewrót bolszewicki i rosnąca anarchia, jak również konieczność
odebrania Turkom wygodnego argumentu traktowania Kaukazu jako części terytorium
wrogiego państwa, zmusiły wszystkie trzy narody Zakaukazia do ogłoszenia niepodległości.
Pierwszy krok uczyniono w lutym 1918 r. Powołana w tym czasie do życia Federacyjna
Republika Zakaukazia (Azerbajdżan, Armenia i Gruzja) była tworem przejściowym,
prowadzącym do indywidualnego ogłoszenia niepodległości przez te narody. 26 maja
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1918 r. ogłosiła niepodległość Gruzja, zaś 28 maja 1918 r. – Azerbejdżan i Armenia.
Niepodległość tych republik trwała krótko. 9 stycznia 1919 r. Denikin podbił Północny
Kaukaz, by po kilku miesiącach ulec przeważającym siłom czerwonych. Oddziały
bolszewickie okupowały Północny Kaukaz, zaś w kwietniu 1920 r. dotarły do Baku, zajmując
wkrótce cały kraj. W maju 1920 r. Sowieci po raz pierwszy próbowali zaatakować Gruzję,
lecz próby komunistycznego przewrotu zawiodły. Ataki zbrojne odparto i 16 czerwca 1920 r.
podpisano umowę pokojową z Tbilisi. Mimo uznania niepodległości Gruzji, w siedem
miesięcy później, lepiej przygotowane wojska Armii Czerwonej, rozpoczęły systematyczny
podbój republiki i w okresie od 11 lutego do 18 marca 1921 r. okupowały cały kraj.628 W tym
samym czasie zlikwidowana została niepodległa Armenia.
W sierpniu 1920 r. w Dagestanie i Czeczenii wybuchło antybolszewickie powstanie.
Pomimo znacznej dysproporcji sił na niekorzyść powstańców, aż do wiosny 1921 r. stawiali
oni zacięty opór Armii Czerwonej, ciesząc się silnym poparciem ludności. Powstanie zostało
stłumione dopiero gdy na Kaukaz ściągnięto dodatkowe oddziały wojska i Czeka, a wobec
popierających rebeliantów aułów zastosowano taktyki identyczne z tymi, jakich używały
wojska carskie w XIX w. Ostatnim punktem oporu islamistów był auł Gidatl na granicy
dagestańsko-gruzińskiej, który padł w kwietniu 1921 r. W wyniku działań wojennych z lat
1918-1921 znacznie bardziej zniszczony został Dagestan niż Czeczenia.
Gdy działania wojenne II wojny światowej dotarły do stoków Kaukazu, niewielka
część Czeczenów przyłączyła się do wojsk nazistowskich. Gdy 19 listopada 1942 r.
przeprowadzono sowiecki kontratak i zamknięto okrążenie wokół Stalingradu, wojska
niemieckie ewakuowały się. Niestety za niemieckie sukcesy od wiosny do jesieni należało
znaleźć winnych. Decyzja wysiedlenia Czeczeńców została wstępnie podjęta na wspólnym
posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b) i naczelnego dowództwa już 11 lutego 1943 r. 18
listopada Beria zatwierdził plan działań operacyjnych związanych z przygotowaniami do
przewidywanej deportacji. Plan ten przewidywał m.in. wprowadzenie w górskie rejony
republiki znacznych sił wojsk NKWD. Ostatecznie plan przymusowego przesiedlenia został
opracowany w połowie grudnia 1943 r. Postanowiono skierować wszystkich deportowanych
do Kazaskiej SRR. Przewidywano użycie 14 200 wagonów i 1 000 platform, co samo w sobie
określało rozmach projektowanej operacji. Przyjęto, że przesiedleńcy będą mogli zabrać po
500 kg bagażu na rodzinę. Rada Komisarzy Ludowych ZSRR została zobowiązana do
przydzielenia wysiedlonym ziemi w nowych miejscach zamieszkania oraz do udzielenia im
pomocy w zagospodarowaniu. Dekret ów uzasadniał powzięte decyzje tym, że w czasie
wojny, a zwłaszcza w okresie niemieckich działań na Kaukazie, liczni Czeczeńcy i Ingusze
zdradzili ojczyznę, przechodząc na stronę faszystów. 17 lutego 1944 r. Ławrientij Beria
poinformował Państwowy Komitet Obrony, że przygotowania do operacji deportacyjnej
dobiegały końca. Na listach przewidzianych do wywiezienia znajdowało się 453 486 osób.
628
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Data deportacji została ostatecznie wyznaczona na 23 lutego 1944 r. Do jej przeprowadzenia
i zabezpieczenia ściągnięto z innych obwodów 19 tys. funkcjonariuszy NKWD i "Smiersza",
100 tys. oficerów i żołnierzy wojsk NKWD. Podróż zajęła około miesiąca, część ludzi zmarła
już w drodze. Na opuszczonych miejscach zaczęto osiedlać ludność z innych terenów,
głównie rosyjską.
Aż do upadku ZSRR, na Kaukazie panował względny spokój. Gdy Czeczenia ogłasza
niepodległość, a jest to wbrew prawu federacyjnemu (niepodległość można ogłosić tylko po
przeprowadzeniu referendum), Rosja nie uznaje deklaracji i prawnie wciąż jest to jej
terytorium. Po proklamacji suwerennej Federacji Rosyjskiej separatyści odrzucili propozycję
podpisania układu federacyjnego (31.03.1992), nadal jednostronnie uznając niepodległość
Czeczenii. Rosjanie próbują sformować antydudajewską opozycję i doprowadzają do
wybuchu wojny domowej. Zostaje ona rozbita, jest to polityczna porażka Rosji629.
Na Kremlu zapada decyzja o otwartej interwencji wojskowej. 11 grudnia 1994 do
republiki Czeczenii wkraczają wojska rosyjskie, chcące przywrócić integralność terytorium
i zapobiec postępującemu separatyzmowi – nielegalnemu z punktu widzenia prawa
federacyjnego. Pomimo początkowych niepowodzeń, podjęto na rozkaz ówczesnego
ministra obrony Rosji Pawła Graczowa próbę zdobycia Groznego na Nowy Rok, wyłącznie
przez nieosłaniane jednostki pancerne – Rosjanie zajęli stolicę Czeczenii ostatecznie w lutym
1995 r. Dowódcą wojsk rosyjskich, które zdobyły Grozny był gen. Lew Rochlin, który
odmówił przyjęcia za zdobycie Groznego tytułu Bohatera Rosji, gdyż nie uznał za
zaszczytne zwycięstwa odniesionego nad obywatelami Rosji. Od tego momentu rozpoczęła
się walka z oddziałami separatystów, którym udało się wycofać i przegrupować w górskich
rejonach republiki. Rosjanie zaczęli ponosić istotne straty w ludziach, nie byli przygotowani
na wojnę partyzancką. Problemem dla sił rosyjskich były zwłaszcza walki w miastach, do
których dowódcy i żołnierze rosyjscy byli nieprzygotowani, jak też ataki terrorystyczne poza
terytorium Czeczenii. W czerwcu 1995 r. Szamil Basajew przeprowadził atak terrorystyczny
w Budionnowsku, na szpital cywilny. W styczniu 1996 r. akcję o takim samym charakterze
na szpital w Kizlarze przeprowadził inny dowódca separatystów – Salman Radujew.
W grudniu 1995 r. separatyści odzyskali chwilowo kontrolę nad (drugim co do wielkości
mieście republiki) Gudermesem, jednak po kilku dniach walk zostali zmuszeni do wycofania
się. 21 kwietnia 1996 r. po namierzeniu jego telefonu satelitarnego i przeprowadzeniu
rosyjskiego ataku rakietowego zginął Dżochar Dudajew, a władzę po nim przejął Zelimchan
Jandarbijew. Po zaskakującym dla wojsk rosyjskich letnim ataku bojowników w sierpniu
1996 r. separatystom udało się odbić Grozny. Przejście konfliktu w stan przewlekły,
spektakularne akcje separatystów, a także okres wyborów prezydenta Rosji (czerwiec-lipiec
1996 r.) zaktywizowały działania polityczne. 31 sierpnia 1996 r. w Chasawjurcie podpisano
rozejm kończący pierwszą wojnę czeczeńską. Na jego mocy problem statusu republiki został
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odłożony na 5 lat. W roku 1999 ponownie dochodzi do wojny, główną przyczyną były
zamachy terrorystyczne na terytorium Rosji, za których wykonanie oskarżano Czeczenów.
Innym czynnikiem na pewno była obawa przed rozszerzeniem separatyzmu na Dagestan.
Dochodzi do kolejnej interwencji, jest ona lepiej przygotowana i szybciej osiąga cele
militarne. Czeczenia zostaje przyłączona, dochodzi jeszcze do wielu potyczek, ataków
terroru (Biesłan), ale wojnę wygrywa Rosja. Część elit politycznych Czeczenii przechodzi na
stronę Rosji, a Federacja Rosyjska stopniowo odzyskuje pełną kontrolę nad zbuntowaną
republiką630.
W 1991 r. Gruzja na trwałe odzyskała niepodległość. W listopadzie 2003 r. wybuchły
powszechne protesty społeczne, które zmusiły do ustąpienia prezydenta Eduarda
Szewardnadze, sprawującego urząd od 1995 r. W następstwie wystąpień znanych jako
„Rewolucja Róż", na początku 2004 r. rozpisano nowe wybory. Do władzy doszedł
M. Saakaszwili wraz z partią Zjednoczony Ruch Narodowy. Głównymi problemami Gruzji
są separatyzmy regionów Abchazji i Osetii Południowej, których aspiracje cieszą się
poparciem
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gruzińsko-rosyjskich

doprowadziły w sierpniu 2008 r. do eskalacji przemocy podczas pięciodniowego konfliktu
zbrojnego. Rosja jednostronnie uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. Do dziś
terytoria te, formalnie przynależne Gruzji, cieszą się de facto niepodległością. Przez
terytorium Gruzji przebiegają główne magistrale rurociągowe, łączące Morze Kaspijskie
z Morzem Śródziemnym. Federacja Rosyjska nie chce pogłębienia integracji Gruzji z Unią
Europejską oraz strukturami euroatlantyckimi. Długofalowo w interesie Federacji Rosyjskiej
leży osiągnięcie trwałego wpływu na rozwój polityki wewnętrznej i zewnętrznej Gruzji631.
Dzięki temu Rosja uzyskałaby dodatkowe narzędzie wywierania nacisku np. na
Azerbejdżan.
Rosja nie zapomina i nie wybacza – takimi słowami można opisać ponadczasową
strategię polityki zagranicznej naszego wielkiego sąsiada. Jej determinacja jest ogromna, a jej
mordercza skuteczność od wieków robi wrażenie nawet na najbardziej doświadczonych
dyplomatach tego świata. Od ponad dwustu lat region Kaukazu jest miejscem zmagań Rosji
zarówno z Czeczenią, jak i z Iranem (teren Azerbejdżanu i Armenii), Turcją oraz Gruzją.
Liczne wojny pozostawiły wiele śladów, ukształtowały też układ granic, który wciąż nie jest
skrystalizowany. Przez co można przypuszczać, że sytuacja na Kaukazie wciąż będzie
ulegała dynamicznym zmianom.
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GRZEGORZ BEDNARCZYK
Lublin

Roman Dmowski i Józef Piłsudski wobec mniejszości narodowych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Idea piastowska i jagiellońska

Idea piastowska i jagiellońska to koncepcje geopolityczne mocno zakorzenione
w polskiej historiografii i rodzimym życiu politycznym632. W dobie I wojny światowej
wpłynęły one w zasadniczy sposób na główne kierunki działań podejmowanych w ramach
polskiego ruchu niepodległościowego. Jego funkcjonowanie zostało w tym okresie
zdominowane przez dwa wielkie obozy polityczne oraz stojących na ich czele mężów
stanu633. Roman Dmowski, przywódca i główny ideolog Narodowej Demokracji, w swojej
działalności

dyplomatycznej

forsował

rozwiązania

odpowiadające

podstawowym

634

założeniom idei piastowskiej, tzn. ekspansji polskości na zachód . Po drugiej stronie,
w stanowczej opozycji do tych poglądów, znajdował się Józef Piłsudski i szeroko
pojmowane środowisko jego politycznych sprzymierzeńców, opowiadających się za
realizacją

idei

jagiellońskiej,

oznaczającej

ekspansję

w

kierunku

wschodnim635.

Geopolityczny wymiar obu tych koncepcji dotyczył nie tylko kształtu terytorialnego
odrodzonej Rzeczypospolitej, ale także stosunków narodowościowych w tej części Europy.
W końcowej fazie I wojny światowej, celem zarówno dla Dmowskiego, jak i Piłsudskiego,
stała się odbudowa silnego państwa polskiego. Państwa, które dzięki swojemu potencjałowi
terytorialnemu
i ludnościowemu mogłoby stanowić poważną siłę w Europie Środkowo-Wschodniej i być
zdolne do stawienia czoła dwóm potężnym sąsiadom, Niemcom i Rosji Radzieckiej.
Wspólny pozostawał cel, rozbieżne natomiast drogi, jakimi zmierzano do jego osiągnięcia.
Przedstawiona w niniejszych rozważaniach istota tych rozbieżności ma złożony
charakter i stanowczo wykracza poza utarty, mocno uproszczony schemat, zakładający,
że pojęcia „Polski piastowskiej” i „Polski jagiellońskiej” można w bezpośredni sposób
odnosić do faktów i procesów historycznych występujących kilkaset lat później. Oczywistym
potwierdzeniem słuszności tej tezy jest skala przeobrażeń cywilizacyjnych i społecznych,
632
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jakie w ciągu wieków zaszły na ziemiach polskich. W tej sytuacji odwołania do
wspomnianych wyżej tradycji historycznych mogły stanowić dla rodzących się ruchów
politycznych sposób na określenie własnej tożsamości i znalezienie miejsca w życiu
społeczno-politycznym. Dla wykreowania i rozwoju nowoczesnych ruchów politycznych
istotniejsze od nawiązań historycznych okazały się więc potrzeby wynikające z aktualnych
wówczas problemów społecznych i narodowych636.
Rzetelna prezentacja podstawowych założeń idei piastowskiej i jagiellońskiej, jako tła
dla polityki narodowościowej Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, nie będzie
możliwa bez przedstawienia genezy obu tych kierunków oraz przybliżenia uwarunkowań
historycznych. Polska wedle założeń idei piastowskiej to państwo skierowane ku zachodowi
Europy, zarówno pod względem cywilizacyjnym, kulturowym, jak i terytorialnym. Jej
działalność na arenie międzynarodowej pozostaje w ścisłym powiązaniu z głównym nurtem
polityki europejskiej, oznaczając równocześnie

mniejszą aktywność na wschodzie

kontynentu. Polska jagiellońska to natomiast państwo tolerancyjne i wielokulturowe,
otwarte na Wschód i współpracę z tutejszymi sąsiadami. Ścisły charakter tej współpracy ma
gwarantować wzajemny rozwój kulturalny oraz ochronę przed zagrożeniem ze strony
ekspansjonizmu rosyjskiego637.
Wizja Polski z okresu panowania pierwszych Piastów, w szczególności Bolesława
Chrobrego, inspirowała Dmowskiego. W jego opinii pierwszy król Polski był wybitnym
władcą, który pozostawił po sobie państwo posiadające status lokalnego mocarstwa.
Zdaniem Dmowskiego udało się wówczas położyć podwaliny pod rozwój wielkiego narodu
i na setki lat wytyczyć kierunek, jaki powinna obierać polska aktywność w Europie638.
Doktryna polityczna Dmowskiego, upatrująca w Niemczech największe zagrożenie dla
żywiołu

polskiego,

doskonale

korespondowała

z

polityką

pierwszych

Piastów,
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konfrontacyjnie usposobionych wobec zachodnich sąsiadów .
Istotny z punktu widzenia politycznych wizji Dmowskiego mógł również
pozostawać fakt, że Polska piastowska, w przeciwieństwie do jagiellońskiej, była państwem,
w którym dominującą rolę odgrywał polski etnos i zachodni model cywilizacyjny640.
Znalazło to swój wyraz w koncepcjach terytorialnych, prezentowanych przez głównego
ideologa Narodowej Demokracji w końcowej fazie I wojny światowej i rokowaniach
pokojowych, wieńczących konflikt polsko-bolszewicki z 1920 r. Mowa jest tu oczywiście
o endeckich planach inkorporacyjnych, postulujących przyłączanie do Polski ziem, na
których ludność polska albo występuje w stopniu przeważającym, albo jej siedliska są na
636
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tyle duże, by w przyszłości możliwe stało się spolonizowanie danego obszaru641.
Z zupełnie innych tradycji historycznych wyrosły poglądy i wizje geopolityczne
Piłsudskiego, który w swoich koncepcjach postulował odtworzenie państwa polskiego,
nawiązującego terytorialnie do przedrozbiorowej Rzeczypospolitej642. Przetasowania natury
etnicznej, jakie zaszły na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym, a także narodziny
nacjonalizmów – litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego, musiały wpłynąć na weryfikację
tych planów i dostosowanie ich do wówczas obowiązujących realiów643.
Realizacja przyjętych zamierzeń z całą pewnością wymagała wykreowania koncepcji
geopolitycznej, która sprostałaby nowym okolicznościom społeczno-politycznym oraz
pozwoliłaby na stworzenie szerszego porozumienia, dającego szansę na unormowanie
stosunków z licznymi grupami etnicznymi, wchodzącymi niegdyś w skład Rzeczypospolitej.
Szans na znalezienie takiego rozwiązania upatrywano nie tylko w historii państwa
Jagiellonów, ale także powołując się na tradycję polskich zrywów narodowościowych z XIX
w. Ich zasięg terytorialny na wschodzie znacząco przekraczał granice obszarów, które pod
względem etnicznym pozostawały bezsprzecznie polskie. Doskonałym przykładem,
potwierdzającym słuszność tej tezy, było powstanie styczniowe, w którym licznie
uczestniczyła ludność zamieszkująca obszary dawnego Księstwa Litewskiego644. Piłsudski
dorastał w atmosferze kultu tych walk, wiedział także, co to rusyfikacja i zesłanie na Syberię.
Wszystkie te czynniki, natury zarówno historycznej, jak i emocjonalnej pozwalały wierzyć
mu w możliwość wskrzeszenia wielonarodowej Rzeczypospolitej. To przeświadczenie stało
się podstawą słynnej idei federacyjnej645. Pomimo wielu różnic w postrzeganiu geopolityki
i polskiej racji stanu, szczególnie w odniesieniu do historii, Dmowski i Piłsudski pozostawali
zgodni co do faktu, że odrodzona Polska nie utrzyma niepodległości, jeśli zostanie
zamknięta w granicach etnicznych i w związku z tym jej terytorium należy rozszerzyć na
wschodzie. Jak się okazało, bardzo zbliżone cele miały być realizowane w zupełnie
odmienny sposób646.
Dmowski, będąc reprezentantem ideologii nacjonalistycznej, z oczywistych przyczyn,
nie poświęcał większej uwagi dążeniom innych narodów. Endeckie plany terytorialne
zakładały włączenie do Polski całości kresów wschodnich, tzn. Wileńszczyzny, zachodniej
Białorusi, Wołynia i Podola, bez uwzględnienia aspiracji politycznych, przejawianych przez
inne nacje, obecne na tych ziemiach. Realizacja programu w ostatecznym rozrachunku
miałaby

zagwarantować

stworzenie

niepodzielnego,

jednonarodowego

państwa
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polskiego647.
Charakterystyczna dla Dmowskiego doktryna egoizmu narodowego mocno
oddziaływała na jego stosunek do sprawy polskiej granicy wschodniej. Przedstawiane w jej
sprawie żądania budowane były w oparciu o dwa kluczowe założenia. Pierwsze z nich
odnosiło się do czynników natury czysto geopolitycznej i wiązało się z budową nowego ładu
w Europie po zakończeniu I wojny światowej. Pretensje terytorialne na wschodzie
uzasadniano bankructwem polityki rosyjskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, a także
koniecznością wypełnienia powstałej w ten sposób politycznej próżni. Zamknięcie jej dla
wpływów niemieckich, Dmowski uważał za jeden z podstawowych warunków utrzymania
równowagi sił na kontynencie648.
Zdaniem przywódcy Narodowej Demokracji, eliminacja zagrożenia dominacją
Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej pociągała za sobą konieczność tworzenia w ich
sąsiedztwie dużych jednostek politycznych649. To z kolei musiało wywrzeć zasadniczy
wpływ na granice państw powstających na zgliszczach upadłego imperium rosyjskiego.
Mowa tutaj o losie państwowej przyszłości wielu nacji, przede wszystkim Litwinów,
Białorusinów i Ukraińców. Wprawdzie Dmowski nie odmawiał im kategorycznie prawa do
posiadania własnych ośrodków, ale sądził, że słabość cywilizacji zachodniej w tej części
Europy, wymaga istotnego przesunięcia polskiej granicy wschodniej na ziemie, które czysto
polskie pod względem etnicznym nie są650.
Według

Dmowskiego

słabo

ukształtowane

poczucie

tożsamości

narodowej

Litwinów, Białorusinów i Ukraińców narażało ich młode nacjonalizmy na silne
oddziaływanie wpływów niemieckich i rosyjskich. W podobnym tonie przywódca Endecji
wypowiadał się na temat wszystkich narodów wschodnioeuropejskich, uważanych przez
niego za twory bardzo niestabilne i podatne na działalność rozmaitych dyktatur. To
wszystko miało uzasadniać terytorialne roszczenia Polski oraz rolę, jaka miałaby jej przypaść
w kształtowaniu nowego europejskiego ładu651.
Drugie założenie wschodniego programu granicznego podporządkowane było ideom
politycznym Narodowych Demokratów i głoszonej przez nich koncepcji inkorporacyjnej.
Opierała się ona na teorii, że do Rzeczypospolitej należy włączyć wszystkie ziemie, na
których ludność polska, niestanowiąca zdecydowanej większości, będzie zdolna do
oddziaływania na inne nacje i rozprzestrzeniania zachodniego modelu cywilizacyjnego.
Istotną kwestią pozostawała również, często akcentowana przez Narodowych Demokratów,
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wewnętrzna spoistość państwa, której zagrozić mógłby ferment wynikający z konfliktów
narodowościowych652. To z kolei nakazywało rezygnację z ziem, na których rozwój życia
narodowego nie byłby możliwy ze względu na niewielką skalę polskiego zasiedlenia.
Założenia te znalazły swoje odzwierciedlenie w uregulowaniu kwestii białoruskiej
i ukraińskiej w czasie rokowań pokojowych, kończących konflikt polsko-bolszewicki
z 1920 r.653
Inaczej natomiast formułowane były koncepcje dotyczące kształtu granic zachodnich
i północnych. Dmowski żądał ich rozszerzenia w stosunku do stanu sprzed I rozbioru.
Uzasadnienie, które nie eksponowało statystyk dotyczących czynników etnicznych,
akcentowało witalność żywiołu polskiego. Siła jego charakteru miała znacznie wykraczać
poza wymiar tendencyjnie przeprowadzanych spisów ludnościowych oraz potwierdzać się
poprzez zdolność do przetrwania w niesprzyjających warunkach. Argumenty te miały
w zamierzeniu stanowić wsparcie dla roszczeń opartych na pretensjach historycznych654.
Żądania

terytorialne,

wysuwane

wobec

Niemiec,

miały

również

podłoże

gospodarcze. Według Dmowskiego, warunkiem ekonomicznego rozwoju odrodzonej Polski,
a co za tym idzie, zachowania przez nią politycznej niezawisłości, był dostęp do morza
i śląskich złóż węgla. Przyłączenie do Rzeczypospolitej obszarów o wysokim potencjale
ekonomicznym miałoby zagwarantować jej warunki do rywalizacji z potężnym sąsiadem
i stworzyć możliwości do stawienia mu skutecznego oporu655. Za roszczeniami Dmowskiego
w stosunku do Niemiec zawsze stawały intencje wynikające z polskiej racji stanu,
wyrażającej się w dążeniu do maksymalnego wzmocnienia Polski oraz jak największego
osłabienia jej zachodniego sąsiada.
Argumentacja odwołująca się do czynników geopolitycznych i gospodarczych
w kontekście zachodniego programu terytorialnego tylko pozornie mogła pozostawać bez
związku z koncepcjami dotyczącymi stosunków narodowościowych. Roszczenia budowane
w oparciu o racje natury ekonomicznej i strategicznej były oczywiście bardzo istotne,
niemniej jednak podstawę do ich wysuwania zawsze stanowiły analizy dotyczące sytuacji
etnicznej. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że trwałym fundamentem koncepcji granicznych
Dmowskiego było włączanie do Rzeczypospolitej ziem, na których polski etnos pozostawał
znaczącą siłą. Odrodzona Polska budowana miała być w takim kształcie, by w jej granicach
znaleźli się ci, którzy wcześniej głosowali na Polaków w wyborach do parlamentu
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pruskiego, rosyjskiego czy austro-węgierskiego656. Dowodem rozumowania opartego
o powyższe przesłanki była rezygnacja z istotnego pod względem geopolitycznym Królewca
i plany utworzenia w tym miejscu nowego, niezależnego od Niemiec państwa, które byłoby
związane z Polską poprzez unię celną657. Jedyny wyjątek z punktu widzenia roszczeń
terytorialnych Dmowskiego stanowił w tym kontekście Gdańsk, w którym dominacja
ludności niemieckiej pozostawała niepodważalnym faktem658.
Inny punkt widzenia w sprawie polskiej granicy zachodniej prezentował Piłsudski.
Wychodził on z założenia, że ostateczne rozwiązanie kwestii powojennego sąsiedztwa
z Niemcami, będzie zależało przede wszystkim od rezultatów konferencji pokojowej i woli
mocarstw zachodnich. W związku z tym wszystkie wysiłki należało skupić na wschodzie
i walce o maksymalne zwiększenie stanu posiadania kosztem rozpadającej się Rosji659.
Praktyczną konsekwencją przemyśleń Piłsudskiego okazało się pozostawienie przez
niego spraw granicy zachodniej Romanowi Dmowskiemu i Ignacemu Paderewskiemu. Sam
Naczelnik Państwa postanowił natomiast podjąć na Wschodzie działania militarne, których
pomyślna realizacja pozwoliłby mu na urzeczywistnienie koncepcji federacyjnej, odwołującej
się w swoich założeniach do tradycji Polski Jagiellonów660.
Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę z rozwoju poczucia tożsamości narodowej
wśród Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, a także ich dążeń do utworzenia własnych
bytów państwowych. Ta świadomość stała się podstawą politycznej wizji, zakładającej
pomoc narodom wschodnioeuropejskim w utworzeniu własnych państw, połączonych
z Polską węzłem federacji. Jej istnienie miałoby zagwarantować Rzeczypospolitej
podtrzymanie historycznych związków z Litwą i Rusią, a także zapewnić rolę hegemona we
wschodniej części Europy661.
Realizacja idei federacyjnej, zwanej także ideą „międzymorza”, oznaczałaby
pozbawienie Rosji statusu mocarstwa i odepchnięcie jej w kierunku Azji. Jednym
z fundamentów tego planu było silne związanie Polski z Ukrainą, której potencjał ze
względu na ogromne zasoby ludzkie i ekonomiczne mógł zapewnić naszemu państwu rolę,
jaką posiadało ono w czasach największej prosperity. Rosja pozbawiona ukraińskich
bogactw przestałaby się liczyć i zagrażać interesom Rzeczypospolitej662.
Wielce prawdopodobne, że rachuby polityczne, formułowane w oparciu o powyższe
wnioski skłoniły Piłsudskiego do wkroczenia z polskimi wojskami do Kijowa w 1920 r.
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i współpracy z Semenem Petlurą663. Jej owocem miało być utworzenie państwa ukraińskiego,
które funkcjonowałoby pod politycznym zwierzchnictwem Polski. Idea ta spotkała się
jednak z niechęcią wśród Ukraińców, którzy uznali Petlurę za zdrajcę narodowych interesów
i nie udzielili poparcia jego planom polityczno-militarnego aliansu z Polską664. Stanowiło to
istotną, o ile nie kluczową, przeszkodę na drodze do realizacji idei federacyjnej.
Mniejsze, choć istotne, znaczenie w kalkulacjach geopolitycznych Piłsudskiego
odgrywały ziemie litewskie. Za silnym ich związkiem z Rzecząpospolitą przemawiały
ugruntowane w historii tradycje państwowe, a także wspólnota dziedzictwa kulturowocywilizacyjnego665. Wymiar geopolityczny zdawał się w tej sytuacji schodzić na dalszy plan.
Marszałek wspierał niepodległościowe aspiracje Litwinów, upatrując w nich przyszłego
sojusznika w dążeniach do urzeczywistnienia jagiellońskiej wizji Europy ŚrodkowoWschodniej666.
Wiele o stosunku Piłsudskiego do spraw narodowościowych mówiła, wydana przez
niego w kwietniu 1919 r., odezwa skierowana do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Jej ogłoszenie miało stanowić kolejny krok na drodze do realizacji idei
federacyjnej. Dokument, przychylnie odnoszący się do idei samostanowienia i aspiracji
politycznych Litwinów, nie spotkał się z ich aprobatą, niwecząc szanse na utworzenie z nimi
silniejszego związku667. Fiasko polityki Piłsudskiego wobec Litwinów i Ukraińców
przekreśliło szanse na stworzenie federacji nawiązującej do tradycji wielonarodowej
Rzeczypospolitej.
Zakończenie

procesu

formowania

się

granic

II

Rzeczypospolitej

wpłynęło

w zasadniczy sposób na stosunek Piłsudskiego do problemu mniejszości narodowych.
W drugiej połowie lat dwudziestych Marszałek nie poświęcał już temu zagadnieniu tak
wiele uwagi, jak miało to miejsce w okresie zmagań o realizację idei federacyjnej. Po
przewrocie majowym z 1926 r. priorytetem dla Piłsudskiego i jego otoczenia stały się sprawy
obronności i zaprowadzenie w państwie systemu rządów autorytarnych. Na nowo miały
zostać również zdefiniowane prawa jednostki, które od tej pory byłyby niezależne od
czynnika etnicznego. Działania te bez wątpienia miały na celu zatarcie różnic pomiędzy
ludnością polską a mniejszościami narodowymi, i skupienie obu tych grup wokół
państwa668.
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Idea piastowska i jagiellońska, będące fundamentem polskiej myśli politycznej, bez
wątpienia stanowią jej trwałe dziedzictwo. Czerpali z niego zarówno Roman Dmowski, jak
i Józef Piłsudski – dwaj wielcy politycy, decydujący o obliczu polskiego ruchu
niepodległościowego na przełomie XIX i XX w. Prezentowane przez nich wizje niepodległej
Polski, w odmienny sposób odnosiły się do sprawy koegzystencji różnych grup etnicznych,
zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Dmowski, inspirujący się wizją Polski
piastowskiej, opowiadał się za państwem jednonarodowym. Państwem, w którym interesy
rozmaitych grup etnicznych zostałyby podporządkowane celom polityki „egoizmu
narodowego”. Józef Piłsudski postulował natomiast stworzenie w Europie ŚrodkowoWschodniej federacji państw pod polską hegemonią. Powstały w ten sposób związek miał
nawiązywać do chlubnych tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bliżej osiągnięcia
swojego celu był Dmowski, co w dużej mierze wynikało z faktu, że w burzliwym okresie
formowania się polskich granic, władza w kraju sprawowana była przez koalicje rządowe,
na czele których stawała Narodowa Demokracja.
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DAWID PUDŁO
Katowice

Naddniestrzański konflikt - geneza, przebieg, próby uregulowania oraz współczesna
sytuacja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

1. Geneza konfliktu
Konflikt w Naddniestrzu, który był dla Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej
(NRM) wojną o niepodległość, swoją genezę ma w wieku XX. Jednak terytorium dzisiejszego
Naddniestrza do XVII wieku wchodziło w skład Księstwa Mołdawskiego, które coraz
bardziej uzależniało się od Imperium Osmańskiego. W 1812 roku po wojnie rosyjskotureckiej na mocy pokoju z Bukaresztu, Moskwa otrzymała Besarabię669. Po Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej670 na obszarze Besarabii stworzono Mołdawską
Republikę Ludową przekształconą następnie w Mołdawską Republikę Demokratyczną,
która została wchłonięta przez Rumunię 27 czerwca 1918 roku671. Stworzono później
Besarabską Socjalistyczną Republikę Radziecką, a w 1924 roku Mołdawską Autonomiczną
SRR w składzie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (Ukraińska SRR)672. Kolejną
zmianę przynosi pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, kiedy to Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) mógł decydować o losie między innymi
Besarabii, co też uczyniono i utworzono Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką
(Mołdawska SRR), która w latach 1941-1944 była pod okupacją rumuńską jako
Naddniestrzańska Gubernia673.
Okres po zwycięstwie ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w 1945 roku, ponownie
dał możliwość istnienia Mołdawskiej SRR. Kiszyniów miał możliwość mołdawianizacji
republiki, aby równoważyć wpływy rumuńskie. Jednak po 1989 roku

stało się to

czynnikiem destabilizacji Mołdawii z powodu chęci zjednoczenia z Rumunią, między
innymi Frontu Ludowego Mołdawii674.
Rządy Michaiła Gorbaczowa w latach 1985-1991 przyniosły zmiany. M. Gorbaczow
od razu skrytykował poprzedników i to jaki jest stan państwa. Reformy rozpoczęły się od
L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005, s. 193.
Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa - nazwa Rewolucji Październikowej w historiografii radzieckiej
i rosyjskiej.
671 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia<, s. 409-410.
672 http://moldova-mare.com/rus/histor.php?id=151, dostęp: 17.10.2014r.
673 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia<, s. 447.
674 J. Solak, Mołdawia Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar "zamrożonego
konfliktu" o Naddniestrze, Toruń 2009, s. 19-21.
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walki z alkoholizmem. Najbardziej znane stały się trzy reformy M. Gorbaczowa: Głasnost
(pol. jawność) - polegająca na ujawnianiu białych plam z historii ZSRR oraz informacji na
temat gospodarki i polityki, Pieriestrojka (pol. przebudowa) - której celem było
zmodernizowanie centralnie planowanej gospodarki socjalistycznej i wprowadzenie do niej
elementów gospodarki kapitalistycznej, a także zwiększenie swobód dla obywateli i większe
otwarcie na zachód. Ostatni element to Uskorienie (pol. przyspieszenie) - które miało
przyspieszyć procesy zmian w gospodarce675.
Reformy przyspieszyły, a wraz z liberalizacją doszło do wielu zmian, także na terenie
Naddniestrza.

Przyspieszenie

tworzenia

się

nowej

republiki

było

spowodowane

mołdawianizacją republiki. Już na początku 1989 roku Związek Pisarzy Mołdawii stworzył
ustawę O funkcjonowaniu języków na terytorium Mołdawskiej SRR. 30 marca 1989 roku
opublikowano roboczy projekt O państwowym języku, którym według projektu Mołdawskiej
Rady Najwyższej stał się tylko język mołdawski676. Ustawę przyjęto 31 sierpnia 1989 roku co
wywołało sprzeciw w Naddniestrzu, gdzie większość mieszkańców mówiła po rosyjsku.
Według spisu powszechnego z 1989 roku, teren Naddniestrza zamieszkiwało 730 tysięcy
ludzi, z czego Mołdawianie stanowili - 39,9% ludności, Rosjanie - 25,5%, a Ukraińcy 28,3%677. Inicjatywę polityczną na lewym brzegu przejęła Zjednoczona Rada Kolektywów
Pracowniczych,

która

poprzez

gazetę

Strajkujący

Tyraspol,

podawała

informację

o sytuacji w Naddniestrzu .
678

Na przełomie 1989/1990 roku przeprowadzono na terenie Naddniestrza referendum
w

sprawie

utworzenia

Naddniestrzańskiej

Mołdawskiej

Socjalistycznej

Republiki

Radzieckiej. Frekwencja wyniosła 79%, a za utworzeniem republiki głosowało - 95,8%679. 25
lutego 1990 roku przeprowadzono wybory do Rady Miejskiej Tyraspola, która wybrała na
przewodniczącego

Igora

Smirnowa.

Zaś

2

września

1990

roku

proklamowano

Naddniestrzańską SRR, aby 5 listopada 1990 roku utworzyć Naddniestrzańską Republikę
Mołdawską (NRM)680. Pierwsze wybory parlamentarne do Rady Najwyższej odbyły się 25
listopada 1990 roku. Wybrano wówczas 64 deputowanych. Wśród wybranych 52
deputowanych należało do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR), a 11 było
bezpartyjnych. Parlament republiki przyjął wiele ustaw, między innymi przyjęto flagę i herb
republiki, a Igor Smirnow został Prezydentem NRM681.

D. R. Marples, Historia ZSRR, Wrocław 2006, s. 281-284.
В.Е. Андрущак, П.А. Бойко, История Республики Молдова. С древнейших времен до наших дней, Кишинжв
2002, s. 327.
677 M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty przetrwania, Toruń 2010, s. 73.
678 В.Е. Андрущак, П.А. Бойко, История<, s. 329.
679 http://press.try.md/item.php?id=75656, dostęp: 17.10.2014r.
680 J. Solak, Mołdawia<, s. 98.
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Rok 1991 przyniósł próby uratowania ZSRR. M. Gorbaczow 6 lutego 1991 roku
zapowiedział, że 17 marca odbędzie się referendum w sprawie nowego traktatu
związkowego, który utworzy Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP)682. 17 marca 1991
roku dochodzi do referendum ogólnozwiązkowego, w którym obywatele republik ZSRR
(oprócz Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Armenii i Gruzji, w których można było głosować
w radzieckich instytucjach) odpowiedzieli na pytanie: Czy uważasz za niezbędne zachowanie
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jako odnowionej federacji równoprawnych
suwerennych republik w których prawa człowieka i wolność każdej narodowości będzie w pełni
zagwarantowana? Propozycję w referendum poparło - 77,85% mieszkańców, przeciwko było
22,15% obywateli. Frekwencja wyniosła - 80,03%. W NRM także przeprowadzono
referendum. Za pozostawieniem ZSRR było - 98,3%, przeciwko - 1,3%, a głosy nieważne
stanowiły - 0,4%683.
Podpisanie nowego traktatu miało się odbyć 20 sierpnia 1991 roku. Dzień wcześniej
dochodzi do puczu Gienadija Janajewa. Przywódcy puczu wiceprezydent G. Janajew, szef
milicji Boris Pugo i szef KGB Władimir Kriuczkow, umieścili M. Gorbaczowa w areszcie
domowym. 20 sierpnia 1991 roku przed Białym Domem w Moskwie zebrało się 300 tysięcy
mieszkańców Moskwy aby poprzeć Prezydenta ZSRR. 24 czerwca 1991 roku M. Gorbaczow
ustąpił ze stanowiska Sekretarza Generalnego KC KPZR. 8 grudnia 1991 roku podpisano
Układ białowieski, przez Prezydentów Rosji - Borysa Jelcyna, Ukrainy - Leonida Krawczuka i
Przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi - Stanisława Szuszkiewicza. Zadecydowano
wtedy o przekształceniu ZSRR w WNP. 25 grudnia 1991 roku do dymisji podaje się Michaił
Gorbaczow, zaś dnia następnego de facto ZSRR już nie ma chociaż de iure istniał do 31
grudnia 1991 roku684.
1 grudnia 1991 roku w NRM przeprowadzono referendum niepodległościowe i
wybory prezydenckie. W referendum zadano pytanie Czy NRM ma być niepodległa? Za
niepodległością opowiedziało się 97,7%, przeciwko było 2,3%685. Wybory prezydenckie
wygrał Igor Smirnow - 65,4% głosów. Na drugim miejscu znalazł się Grigorij Marakuca
(przewodniczący Rady Najwyższej NMR w latach 1991-2005686) z poparciem 31,0%, na

j_moldavs
koj_respubliki_&arch=onsite, dostęp: 17.10.2014r.
682 D. R. Marples, Historia<, s. 304.
683 http://www.vremyababurin.narod.ru/Num5_2001/N5_2001.html, dostęp: 17.10.2014r.
684 D. R. Marples, Historia<, s. 320-322.
685 http://vestnik.mfa-pmr.org/?newsid=106, dostęp: 17.10.2014r.
686 http://oppmr.ru/index/marakuca_grigorij_stepanovich/0-56, dostęp: 17.10.2014r.
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trzecim miejscu był Grigorij Blagodarnyj - 1,5%. Przeciwko wszystkim kandydatom
głosowało - 2,1% wyborców. Frekwencja wyniosła 78%687.
2. Wojna pięciomiesięczna (1 III 1992-21 VII 1992)
Podwójny wybór w NRM wywołał niezadowolenie Kiszyniowa. Władze Republiki
Mołdawii postanowiły działać i doprowadzić do uzyskania kontroli nad zbuntowanym
według nich Naddniestrzem. Przy granicy mołdawsko-naddniestrzańskiej Kiszyniów
koncentrował Policyjne Oddziały Specjalnego Przeznaczenia (OPON). Dochodziło wówczas
do wzajemnych prowokacji, głównie ze strony Mołdawii. Apogeum prowokacji nastąpiło 1
marca 1992 roku, kiedy to mołdawska policja zastrzeliła wieczorem w Dubossarach,
komendanta miejscowej milicji. Atak strony mołdawskiej był usprawiedliwiany przez
wprowadzanie porządku na terenie zbuntowanym wobec Kiszyniowa. Druga strona czyli
Tyraspol uznał to za atak i prowokację i w tym celu postawił w stan gotowości batalion
gwardii. Zaczęła się wówczas zbrojna faza konfliktu688.
Początek wojny to próba sforsowania przez Mołdawię rzeki Dniestr. Zdobycia
jakiegokolwiek punktu na lewym brzegu w zamyśle Kiszyniowa miało spowodować
rozdzielenie NRM na dwie części, a następnym celem była stolica NRM - Tyraspol. Plany
strony mołdawskiej stały się nie do zrealizowania z powodu braku amunicji, a także przez
to, że Republika Mołdawii nie posiadała jeszcze regularnej armii, którą zaczęła tworzyć
dopiero w czerwcu 1992 roku, kiedy trwała wojna z NRM689. Tyraspol posiadał niewielkie
siły

zbrojne,

które

łącznie

liczyły

około

7

tysięcy.

Jednak

przewidywano,

że w chwili zagrożenia Naddniestrza może bronić 25 tysięcy żołnierzy. Tworzenie sił
zbrojnych NRM rozpoczęło się we wrześniu 1991 roku kiedy powołano Dniestrzańską
Gwardię Republikańską690. Pomimo skromnych sił zbrojnych, Tyraspol liczył na to, że w
konflikt włączy się 14. Armia rosyjska, która początkowo była pod dowództwem WNP , a od
kwietnia 1992 roku dzięki dekretowi Borysa Jelcyna wszystkie wojskowe siły zbrojne, a także
14. Armia były pod jurysdykcją Moskwy przez co konflikt w Naddniestrzu stał się
konfliktem niejako międzynarodowym przez stacjonowanie na jego terytorium obcych
wojsk691.
Kiedy to w marcu przez brak środków strona mołdawska musiała zrezygnować z
ataku na Tyraspol, postanowiono, że kolejnym celem ataku będzie miasto Bandery. Od 1
kwietnia 1992 roku siły mołdawskie, próbowały przejąć kontrolę nad miastem, co udało się
19 czerwca podczas akcji Koń trojański. Ostrzelano wtedy przez przypadek twierdzę w

http://www.olvia.idknet.com/ol41-12-06.htm, dostęp: 17.10.2014r.
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Banderach692, miejsce stacjonowania 14. Armii, która stanęła po stronie Naddniestrza i
włączyła się w konflikt. Spowodowało to odbicie Bander z rąk mołdawskich już dnia
następnego, a wiadomości przekazywane przez Mołdawię o krwawych walkach w
Banderach były wyolbrzymiane693.
Włączenie się strony rosyjskiej doprowadziło do zawieszenia broni. Osobą, która się
do tego przyczyniła, był dowódca 14. Armii generał Aleksandr Lebiedź, który zaszantażował
Kiszyniów mówiąc, że najbliższy obiad zje w Kiszyniowie, a kolację w Bukareszcie694.
Doprowadziło to do kapitulacji strony mołdawskiej. Prezydent Mołdawii Mircea Snegur
podpisał w Moskwie zawieszenie broni. 7 lipca 1992 roku NRM przerwała działania
wojenne, a Republika Mołdawii dalej ostrzeliwała lewą stronę Dniestru ignorując
zawieszenie broni przez co inicjatywę przejęła Federacja Rosyjska. Prezydent Borys Jelcyn
zmusił

wtedy

Prezydenta

Republiki

Mołdawii

-

Mircee

Snegura

i

Prezydenta

Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej - Igora Smirnowa do podpisania na Kremlu
porozumienia zawieszenia broni, trzy dni później 14. Armia stacjonowała na miejscu
rozgraniczenia wojsk695.
Po obu stronach walczyło łącznie około 41 tysięcy ludzi. Według danych władz
Naddniestrza po ich stronie walczyło 12 tysięcy ludzi. Liczba zabitych wyniosła 809 ludzi,
rannych 1471, a inwalidami zostało 185 osób. Strona Mołdawska nigdy nie podała
oficjalnych danych. Jednak według szacunkowych danych MSZ Mołdawii, po stronie
Kiszyniowa walczyło 29 tysięcy ludzi, z czego 386 zginęło, 455 zostało rannych, a 324 zostało
inwalidami696.
3. Okres powojenny - próby uregulowania konfliktu.
Okres powojenny w relacjach mołdawsko-naddniestrzańskich zmienił się z konfliktu
zbrojnego w zamrożony konflikt, który co pewien czas odradza się ale w postaci między
innymi wojen celnych. Sytuacja w okresie powojennym w NRM wyglądała następująco.
Wprowadzono trzy języki urzędowe: rosyjski, ukraiński i mołdawski697. Władze powtarzają,
że jest to znak na to, że Naddniestrze jest państwem gdzie istnieje wiele kultur i mogą one
razem współistnieć. Jednak ideał nie jest taki jak go przedstawia Tyraspol. Władze
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693 J. Solak, Mołdawia<, s. 113-115.
694 A. Eberhardt, Tożsamość narodowa a polityka zagraniczna Republiki Mołdowy, w: Polski Przegląd Dyplomatyczny, T.
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faworyzują język rosyjski, a w 2004 roku zamknięto ostatnią szkołę, gdzie wykładano w
języku mołdawskim, a nauczycieli aresztowano698.
W wyniku konfliktu Mołdawia straciła obszar w którym mieszka według spisu
powszechnego z 2004 roku około 550 tysięcy osób. Najwięcej ludności zaznaczyło
narodowość mołdawską - 31,9%, rosyjską - 30,3%, ukraińską - 28,8%, a inne opcje wybrało 9,0%699. Granica naddniestrzańsko-ukraińska, która nie była pod kontrolą Kiszyniowa
wynosiła 405 km, co dla gospodarki Mołdawii, mogło przynieść straty jeśli obszar ten nie
byłby w części kontrolowany przez Kiszyniów. Polityka wobec NRM w Kiszyniowie
polegała na ustępstwach i nieudolności. Okres ustępstw, trwał od 1992 do 2001 roku, kiedy
zmieniły się władze w Kiszyniowie. 24 grudnia 1995 roku w NRM odbyło się referendum
nad konstytucją NRM i przyjęciem NRM do WNP. Za konstytucją głosowało - 82,70%,
przeciwko - 17,30%. Na pytanie o wejście do WNP, twierdząco odpowiedziało - 89,70%, a
przeciwko było - 10,30%700. W projekcie konstytucji była mowa o suwerennym państwie
jakim jest NRM. Odpowiedzią Kiszyniowa było wycofanie się z rozmów o podpisaniu
umowy celnej. Jednak rząd Mołdawii zdecydował się w 1996 roku przekazać NRM pieczęcie
celne. Było to możliwe dzięki umowie celnej zawartej 7 lutego 1996 roku701. Taki stan rzeczy
istniał do 1 stycznia 2001 roku, kiedy to Kiszyniów nie przekazał Tyraspolowi nowych
pieczęci celnych. Doprowadziło to do wojny celnej. Władze Mołdawii chciały dzięki temu
sprowadzić na swoje terytorium część naddniestrzańskich firm. To jednak się nie udało, a
pomoc dla NRM przyszła z Kijowa, który przez następne lata akceptował stare pieczęcie
celne. Jednak bierność Kiszyniowa doprowadziła do rozkwitu szarej strefy w Naddniestrzu.
Brak kontroli na granicy NRM z Ukrainą spowodował rozwój przemysłu zbrojeniowego, a
szara strefa rozwijała się coraz bardziej dzięki przemytowi i handlu bronią. W procederze
tym bierze udział, między innymi spółka Sheriff, która powiązana jest z władzami NRM, a
jej założycielami byli członkowie partyjnej nomenklatury radzieckiej702.
Tyraspol pomimo kolejnych perturbacji z Mołdawią, dalej postrzegał ja jako wroga,
a

społeczeństwo

Naddniestrza

było

straszone

wrogiem

zza

Dniestru.

Straszono

przyłączeniem Mołdawii do Rumunii. Dopiero w 1994 roku Kiszyniów wytrącił Tyraspolowi
argument, który mówił o zjednoczeniu Mołdawii z Rumunią. Podczas referendum
przeprowadzonego w dniach 6-7 marca 1994 roku, aż 94,4% mieszkańców Republiki
Mołdawii opowiedziało się za niepodległością703. Mimo przeprowadzonego referendum w
Mołdawii, relacje pomiędzy zwaśnionymi stronami były złe. Naddniestrze zaś 27 marca
1995 roku zorganizowało kolejne referendum. Tym razem obywatele mieli odpowiedzieć czy
M. Kosienkowski, Naddniestrzańska<, s. 133.
http://pop-stat.mashke.org/pmr-ethnic-loc2004.htm, dostęp: 17.10.2014r.
700 http://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=md031995, dostęp: 17.10.2014r.
701 M. Kosienkowski, Naddniestrzańska<, s. 165.
702 J. Solak, Mołdawia<, s. 128-133.
703 Tamże, s. 27, 117.
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rosyjskie wojska mają opuścić terytorium NRM. Wynik był dla Tyraspola pomyślny.
Przeciwnych było 93,30%704. Rok później w Naddniestrzu w wyborach prezydenckich w 1996
roku, wygrywa Igor Smirnow zdobywając 71,94% głosów, pokonując jedynego rywala
Władimira Malakowa, który uzyskał 19,84% głosów. Frekwencja wyniosła 57,1%705. Wyniki
referendum i wyborów prezydenckich nie polepszają sytuacji. Zmiana miała nastąpić po
wyborach parlamentarnych w Mołdawii z 25 lutego 2001 roku. Komuniści zdobyli wówczas
71 na 101 mandatów w mołdawskim parlamencie, a prezydentem został wybrany komunista
Wołodymir Woronin. Nadzieje pokładane w nowych elitach rządzących spełzły na niczym,
ponieważ od 2001 roku polityka wobec NRM była konfrontacyjna706.
Nowy prezydent Mołdawii, w 2003 roku postanowił utworzyć wspólną mołdawskonaddniestrzańską Komisję Konstytucyjną. Początkowo prace komisji zapowiadały, że
porozumienie zostanie osiągnięte. Jednak szybko okazało się, że W. Woronin nie porozumie
się ze I. Smirnowem. Prezydent Mołdawii zwrócił się o pomoc do Prezydenta Federacji
Rosyjskiej, Władimira Putina, który wyznaczył Dimitrija Kozaka na pośrednika w sprawie
utworzenia nowej federacyjnej konstytucji Mołdawii. Plan Kozaka zakładał, że Republika
Mołdawii będzie asymetrycznym podmiotem z Naddniestrzańską Republiką Mołdawską,
która zachowała by konstytucję, organy państwa, budżet. Gagauzja pozostała by nadal
autonomiczną jednostką terytorialną. Językiem państwowym zostałby mołdawski, a rosyjski
stałby się językiem oficjalnym, przy czym NRM i Gagauzja mogły by wprowadzić
dodatkowe języki urzędowe707.
Państwo miało by jednego wspólnego prezydenta, rząd i dwuizbowy parlament. Izba
wyższa posiadałaby 26 deputowanych (13 - wybieranych przez federalną izbę niższą, 8 wybieranych przez Radę Najwyższą NRM, 5 - wybieranych przez zgromadzenie narodowe
Gagauzji). Izba niższa składałaby się z 71 deputowanych. Izba wyższa i federalny prezydent
mieliby prawo weta do ustawy federalnej. Premiera natomiast zatwierdzałaby izba wyższa,
a dwóch wicepremierów wybierałyby parlamenty regionalne. Plan zakładał, że do końca
października przeprowadzone zostanie referendum konstytucyjne, wybory do parlamentu
federalnego odbędą się do końca 2005 roku, a prezydent zostanie wybrany do maja 2005
roku. Władze w Tyraspolu uważały, że ich zdanie jest pomijane i zniweczyły cały plan
podając informację do mediów. Poprawiony plan Kozaka został przedstawiony kilka
miesięcy później. Mołdawia składała by się z trzech równorzędnych podmiotów: Mołdawii,
Naddniestrza i Gagauzji. W izbie niższej Naddniestrze zyskałoby jednego deputowanego, a
Gagauzja straciła. Deputowani izby wyższej z NRM byliby uwiązani mandatem ze swoim
lokalnym rządem. Zmiany w propozycjach planu Kozaka zmniejszyłyby rolę rządu

http://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=md011995, dostęp: 17.10.2014r.
http://www.olvia.idknet.com/ol41-12-06.htm, dostęp: 17.10.2014r.
706 http://www.e-democracy.md/ru/elections/parliamentary/2001/, dostęp: 17.10.2014r.
707 J. Solak, Mołdawia<, s. 172-173.
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centralnego. Podpisanie zmian w Mołdawii miało mieć miejsce 25 listopada 2003 roku.
Jednak Prezydent I. Woronin odwołał uroczystość 24 listopada 2003 roku708.
Kolejnym planem był plan Jurija Zubakowa, zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej. Plan ten przewidywał, zjednoczenie Mołdawii i NRM, a Naddniestrze
otrzymałoby 19 mandatów (ze 101) w mołdawskim parlamencie oraz tekę pierwszego
wicepremiera, wiceministrów resortowych. Nowe państwo miało być też neutralne709.
Po pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku prezydentem Ukrainy został
Wiktor Juszczenko, który także przedstawił swój plan dla Mołdawii i Naddniestrza. NRM
miałaby się zdemokratyzować i przeprowadzić wolne wybory i dopiero wtedy NRM
mogłaby się stać autonomicznym regionem Mołdawii. Plan zakładał też, że w rozmowach na
temat Naddniestrza wezmą udział Rosja, USA, Rada Europy i Unia Europejska. Następnie
rosyjska 14. Armia zostałaby zastąpiona przez siłami pod egidą OBWE. Plan W. Juszczenki,
który miał za zadanie powolne zdemontowanie władzy Smirnowa nie doszedł do skutku710.
Władza prezydenta I. Smirnowa jednocześnie się umacniała. 17 marca 2006 roku
przeprowadzono referendum, w którym zadano dwa pytania: 1. Czy popiera Pan/Pani politykę
nakierowaną na uzyskanie niepodległości przez Naddniestrzańską Republikę Mołdawską i następnie
swobodne przyłączenie się Naddniestrza do Federacji Rosyjskiej?; 2. Czy uważa Pan/Pani, za możliwą
rezygnację z niepodległości Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej i w następstwie wejście
Naddniestrza w skład Republiki Mołdawii?. Na pierwsze pytanie twierdząco odpowiedziało 97,2%, a na drugie - 3,3%. Frekwencja wyniosła 78,6%711. Pod koniec 2006 roku po raz kolejny
wybory prezydenckie wygrał Igor Smirnow, który zdobył 82,4% głosów, pokonując
wszystkich kontrkandydatów712.
Stagnacja po obu stronach Dniestru trwała do 2010 i 2012 roku. W 2010 roku
dochodzi do zmiany w Mołdawii, po ponad rocznych perturbacjach, w parlamencie
większość zdobyła proeuropejska koalicja Partii Liberalno-Demokratycznej, Demokratycznej
Partii Mołdawii oraz Partii Liberalnej, które zdobyły łącznie 59 mandatów, jednak
prezydenta wybrano dopiero w 2012 roku, kiedy został nim Nicolae Timofti (aby wybrać
prezydenta Mołdawii potrzebnych jest 61 głosów w parlamencie). W Naddniestrzu poważne
zmiany zaszły w 2012 roku. 11 grudnia 2012 doszło do pierwszej tury wyborów. Jewgienij
Szewczuk zdobył 38,55% głosów, Anatolij Kamiński - 26,30%, a dotychczasowy prezydent
Igor Smirnow - 24,66% głosów i nie wszedł do drugiej tury, która odbyła się 25 grudnia 2012
roku. Wygrał ją Jewgienij Szewczuk zdobywając 73,88% głosów, a jego kontrkandydat
popierany przez Kreml, Anatolij Kamiński 19,67%713.
Tamże, s. 173-177.
Tamże, s. 177-178.
710 Tamże, s. 178-188.
711 http://www.olvia.idknet.com/ol225-09-06.htm, dostęp: 17.10.2014r.
712 http://regnum.ru/english/753957.html, dostęp: 17.10.2014r.
713 http://www.olvia.idknet.com/ol150-12-11.htm, dostęp: 17.10.2014r.
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Wyniki wyborów miały być spowodowane popadnięciem w niełaskę I. Smirnowa,
który blokował rosyjskie propozycję rozwiązania zamrożonego konfliktu. Po drugie
wygrana kandydata, który nie miał oficjalnego poparcia Kremla nie powoduje jednocześnie
niezależności Tyraspola od Moskwy, ponieważ deficyt budżetowy Naddniestrza wynosi
ponad 70% i Tyraspol ciągle musi zadłużać się w Moskwie. Jednocześnie Prezydent
Jewgienij Szewczuk postanowił, że z NRM wywiezione zostanie 20 ton amunicji, a rubel
rosyjski ma być drugą walutą w Naddniestrzu obok rubla naddniestrzańskiego714.
Obecna sytuacja Naddniestrza zmieniła się na gorsze. 2 września 2014 roku NRM
obchodziła swoje 24-lecie. Obchody w republice były skromniejsze niż dotychczas.
Zrezygnowano z drugiej w roku defilady (pierwsza i jedyna miała miejsce 9 maja, z okazji
obchodów Dnia Zwycięstwa) z powodów finansowych. Podczas defilady z okazji Dnia
Zwycięstwa, J. Szewczuk zapowiedział, że NRM powinna być uznana na arenie
międzynarodowej, a następnie zostać częścią Federacji Rosyjskiej715.
Nagłe załamanie gospodarki Naddniestrza spowodowane jest konfliktem na
Ukrainie przez co granica jest bardziej kontrolowana. W złym stanie jest budżet NRM, do
którego wprowadzono poprawki i zamrożono planowane podwyższenie pensji, a doszło
nawet do zmniejszenia ich o 15%716. Przez kryzys władze zablokowały dostęp do niektórych
stron internetowych, a na przykład pracownicy sektora budżetowego (48% ludności NRM
pracuje w sektorze państwowym) pracują cztery dni w tygodniu. Co pokazuje, że jest to
największy kryzys w historii tego nieuznawanego państwa (NRM uznają tylko Abchazja,
Osetia

Południowa

i

Górski

Karabach,

które

uznają

się

wzajemnie)717.

Rada Najwyższa NRM po włączeniu Republiki Krymu i Sewastopola w skład Federacji
Rosyjskiej poprosiła o włączenie w skład Rosji. Jednak Rosja zasłoniła się procedurami718.
Dla NRM sprzymierzeńcem jest też autonomiczna Gagauzja, która jest kolejnym
elementem destabilizującym Mołdawię. W 2014 odbyło się tam referendum, w którym
mieszkańcy tego odpowiedzieli na trzy pytania: 1. Czy chcesz by Mołdawia wstąpiła do Unii
Europejskiej?; 2. Czy chcesz aby by Mołdawia wstąpiła do Unii Celnej Rosji, Białorusi i
Kazachstanu?; 3. Czy chcesz proklamowania niepodległości Gagauzji, gdyby Mołdawia straciła
suwerenność? Na pierwsze pytanie twierdząco odpowiedziało 2,8% głosujących, a na drugie
98,4%. Za niepodległością Gagauzji zagłosowało 98% mieszkańców. Pokazuje to, że Moskwa
chcę zdestabilizować sytuację w Kiszyniowie przez prokomunistyczną Gagauzję, gdzie

http://www.new.org.pl/706,post.html, dostęp: 17.10.2014r. godz. 13:00.; http://www.new.org.pl/830,post.html,
dostęp: 17.10.2014r.
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http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-14/naddniestrze-wobec-perspektywy-aneksji-przezrosje, dostęp: 17.10.2014r.
716 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-07-09/problemy-finansowe-naddniestrza, 17.10.2014r.
717 http://wyborcza.pl/1,75477,16573404,Naddniestrze_zaciska_pasa_i_zerka_na_Rosje.html, dostęp: 17.10.2014r.
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Komunistyczna Partia Republiki Mołdawii, ma największe poparcie w kraju. Ma to na celu
odsunięcie od władzy Sojusz na rzecz Europy, który rządzi w Mołdawii719.
23 października 2014 roku, szef rosyjskiego MSZ zapowiedział, że jeśli Mołdawia
zmieni swój kurs polityczny i wejdzie w skład jakiegoś bloku polityczno-wojskowego
(chodzi tutaj o Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki) to Naddniestrze będzie miało
pełne prawo do przeprowadzenia referendum niepodległościowego. Rosja nie chcę jednak
przyjąć do siebie NRM tak jak Krymu, ale było by to pełne uznanie niepodległości NRM.
Działania dążące do destabilizacji Mołdawii narastają wraz ze zbliżającymi się wyborami
parlamentarnymi w tym kraju, a Naddniestrze ma się stać kartą przetargową dla Rosji720.
Podsumowując 24 lata istnienia Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej można
stwierdzić, że egzystencja w tym nieuznawanym quasi-państwie pogorszyła się i czasy
względnego spokoju się skończyły. Władze w Tyraspolu będą musiały stawić czoło
kryzysowi. Po drugie, kryzys i pogarszający się stan w Naddniestrzu może doprowadzić do
chęci przyłączenia się do Rosji, jeśli Moskwa się na to zgodzi, chociaż nie można wykluczyć
scenariusza podtrzymywania sztucznie tworu jakim jest NRM, co dla elit z Tyraspola jest
korzystne przez możliwość kontrolowania tego co dzieje się w NRM. Najmniej
prawdopodobnym jest przyłączenie się Naddniestrza do Mołdawii, z powodu wzajemnej
niechęci ludności po obu stronach Dniestru. Istnieje małe prawdopodobieństwo połączenia
się Naddniestrza z Mołdawią jednak musiało by być to spowodowane poprawą sytuacji
gospodarczej samej Mołdawii. Najbliższy czas pokażę co stanie się z Naddniestrzańską
Republiką Mołdawską, której status najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie, chociaż jest on
kartą przetargową Rosji w stosunkach z Mołdawią i należy podkreślić, że klucz do
rozwiązania problemu znajduję się w Moskwie. Związane jest to z tym, że to Federacja
Rosyjska ma więcej kart przetargowych, między innymi możliwość podwyższania cen gazu
dla Mołdawii, czy jej destabilizacja poprzez sytuację nad Dniestrem. Unia Europejska nie jest
w tym konflikcie silną stroną, co wynika z tego, że na dzień dzisiejszy ma własne problemy.
Zaś państwo wspólnoty, które miałoby problem w postaci separatystycznej republiki nie jest
na rękę Brukseli.

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-03-10/gagauzja-rosnacy-separatyzm-w-moldawii,
dostęp: 17.10.2014r.
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Lublin

Opracowywanie i udostępnianie spuścizn w Archiwach Społecznych i w Archiwach
państwowych – wybrane aspekty

W Polskim słowniku archiwalnym spuścizna archiwalna (papiery) – to termin
stosowany na oznaczenie zespołu archiwalnego wytworzonego przez osobę (lub osoby)
fizyczne. W praktyce włącza się do spuścizny także zbiory archiwalne powstałe
z zainteresowań kolekcjonerskich twórcy spuścizny721. Definicja ta wskazuje, że spuścizna to
jedno z określeń zespołu archiwalnego powstałe dzięki osobie fizycznej.
Termin „spuścizna archiwalna” nie jest dość precyzyjny i jednoznaczny. Obok
określenia spuścizna funkcjonowało pojęcie „ archiwum osobiste”, „ archiwum prywatne”,
a

nawet

używano

do

określenia

tego

typów

materiałów

terminu

„zbiór”722.

Ta niejednorodność terminologiczna wynika z stopniowo zdobywanego doświadczenia
w pracy nad tymi zespołami, idącym w parze z teoretyczną refleksją nad związanymi z nimi
zagadnieniami oraz różnorodności archiwaliów, które są zaliczane do spuścizny.
Problematyka spuścizn powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście zespołów
pochodzenia

prywatnego.

W

okresie

międzywojennym

opieka

nad

archiwami

niepaństwowymi – prywatnymi, ograniczała się do porządkowania tych materiałów. Dekret
Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r., „O organizacji archiwów państwowych i opiece nad
archiwami”, nakazywał Archiwom w sytuacjach zagrożenia roztoczyć opiekę nad archiwami
prywatnymi723. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mogło
interweniować w celu zapewnienia należytej opieki archiwom prywatnym, a nawet mogło je
nabyć za zgodą właściciela. Wydział Archiwów Państwowych był zobowiązany do zbierania
informacji o archiwach pozostających bez opieki i zapewnienia im wszelakiej pomocy724.
Regulacje dotyczące kwestii udostępniania były mało precyzyjne. Dostęp do archiwaliów
przewidziano

dla

urzędników,

naukowców,

rzadziej

dla

osób

prywatnych.

Artykuł 9 Dekretu wspominał jednak, że każde ministerstwo, przekazujące dokumentację do
właściwego archiwum, może ją zakwalifikować jako akta tajne. Udostępnianie ich wiązało
by się z uzyskaniem zgody od Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
zmniejszając liczbę użytkowników. Do archiwów państwowych zespoły pochodzenia
Polski słownik archiwalny, red. W. Macijewska, Warszawa 1974, s. 78,
http://www.archiwa.gov.pl/pl/materiay/725-slownik-archiwalny.html?start=3, (dostęp: 29.09.2014 r.).
722 A. Kulecka, Spuścizny w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce, „ Archeion”, t. 50, 1999, s. 70-71.
723 R. Górski, O udostępnianiu archiwaliów proweniencji prywatnej słów kilka, „ Problemy archiwistyki”, nr 4, 2009,
s. 1.
724 Ibid.
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prywatnego zaczęły napływać w zasadzie po II wojnie światowej, w wyniku realizacji
postanowień Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września
1944 r., „o przeprowadzeniu reformy rolnej” oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych dnia 1 marca 1945 r. „w sprawie wykonania dekretu”. Przepisy te jednak
wprost nie odnosiły się do spuścizn, powodując niejednorodną interpretacje owych
przepisów.
Dekret Prezydenta RP z 29 marca 1951 r. „o archiwach państwowych” anulował
dotychczasowe uregulowania prawne. Nowe prawo wprowadziło pojęcie „państwowego
zasobu archiwalnego”, którego zakres precyzowały rozporządzenie Rady Ministrów
z 26 kwietnia 1952 r. w sprawie „państwowego zasobu archiwalnego” oraz Rozporządzenie
Rady Ministrów PRL z 19 lutego 1957 r. „w sprawie państwowego zasobu archiwalnego” ze
zmianami z dnia 30 grudnia 1958 r.725 Za państwowy zasób archiwalny uznano wszystkie
materiały archiwalne posiadające znaczenie historyczne dotyczące polityki, społeczeństwa,
gospodarki i nauki. Obejmowało to materiały rodów i rodzin, stanowiące rezultat
działalności osób prywatnych, pod warunkiem że znalazły się one w zasobie archiwów
państwowych.

Proces

przyjmowania

archiwaliów

prywatnych

uaktualnił

okólnik

Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z 14 lutego 1946 r., skierowany do wojewódzkich
urzędów ziemskich. W archiwach znalazła się korespondencja prywatna, a także pamiątki
rodzinne byłych właścicieli wielkich majątków. Archiwalia te zostały profesjonalnie
zewidencjonowane i opracowane przez dane oddziały archiwów726. Decyzja o udostępnianiu
tych materiałów należała do dyrektorów archiwów, którzy zawsze mogli odmówić
udostępnienia akt, nie tylko ze względu ich stan fizyczny, ale także z innych
nieuzasadnionych przyczyn, bądź cofnąć zezwolenia na udostępnienie bez podania
wyraźnej przyczyny727.
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z lipca 1983 r. wprowadziła
nowe pojęcia – „państwowy zasób archiwalny” i „niepaństwowy zasób archiwalny”.
W skład państwowego zasobu archiwalnego wchodziły materiały będące rezultatem
działalności: działaczy politycznych, społecznych, gospodarczych, twórców w dziedzinach
nauki, techniki, kultury i sztuki, a także archiwalia rodzin i rodów, które wywarły
historyczny wpływ na sprawy państwowe, stosunki polityczne gospodarcze i społeczne.
Wymienione dokumenty, w momencie wejścia w życie ustawy, stanowiły już własność
archiwum państwowego w drodze zakupu lub darowizny728. Ustawa w całości nie obejmuje
spuścizn. Przepis 17 ust. 1 mówi, że materiały archiwalne i spuścizny udostępniane są po
upływie 30 lat od ich wytworzenia. Czas ten może jednak skrócić decyzja dyrektora
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Archiwum, o ile nie narusza to prawnie ustalonych interesów państwa i jego obywateli729.
Okres ochronny stosuje się w odniesieniu do archiwaliów urzędowych bądź wytworzonych
przez inne instytucje. W archiwach prywatnych jest to często niemożliwe do zastosowania ze
względu na znaczną różnorodność materiałów wchodzącą w skład spuścizny oraz bardziej
złożony proces aktotwórczy. Udostępniane materiały powinny być należycie opracowane
i przygotowane przez doświadczonego pracownika archiwum państwowego. Pierwsze
metody opracowywania spuścizn są autorstwa Adama Moraczewskiego, który przy pracy
nad papierami gen. Jana Krukowieckiego rozważał problemy układu archiwaliów wewnątrz
zespołów akt. Moraczewski uważał, że należy odtwarzać w miarę możliwości oryginalny
porządek w spuściźnie o ile taki istniał, preferował on podziały rzeczowe, które ułatwiały
zastosowanie kwerend w tego typu materiałach.
Archiwum Państwowej Akademi Nauk podjęło próbę systematycznego opisu
i zapisu metod porządkowania materiałów, które zaliczamy do spuścizn. Już w 1958 r.
powstała

pierwsza

wersja

„Wytycznych

opracowywania

archiwalnego

spuścizn

rękopiśmiennych”. Następna wersja powstała w 1990 r. na bazie doświadczeń i uwag osób
oraz instytucji, które były najbardziej związane ze spuściznami. Autorzy wytycznych,
Zygmunt Kolankowski i Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, ustalili, że zasady przewidują
określone czynności odnosząc się do wyodrębnienia zespołu, a następnie dokonania jego
prawidłowego podziału o charakterze strukturalno-rzeczowym i przeprowadzenia na tej
podstawie

inwentaryzacji.

Zaproponowany

schemat

miał

charakter

modelowy

i przedstawiał następujące grupy: I. Prace twórcy spuścizny, II. Materiały działalności
twórcy spuścizny, III. Materiały biograficzne, IV. Korespondencja, V. Materiały o twórcy
zespołu, VI. Materiały rodzinne (rodowe), VII. Materiały osób obcych, VIII. Załączniki.
Wytyczne Archiwum PAN nie przewidywały precyzyjnego oddzielenia dokumentacji
pochodzenia urzędowego od prywatnych papierów uczonego, choć nie wykluczały takiego
zabiegu, mimo że Archiwum Państwowe preferowało w swych schematach układu
umieszczanie na pierwszym miejscu dokumentacji pochodzenia urzędowego. Założeniem
wytycznych jest poszukiwanie pewnych elementów ogólnych umożliwiających klasyfikację
i opis różnej dokumentacji. Archiwum PAN dążyło do oddania pełni charakteru, zawartości
i znaczenia spuścizn oraz zapewnienia badaczom dziejów nauki polskiej najlepszych
możliwości korzystania z nich730. Archiwum państwowe z braku własnych opracowanych
wytycznych wykorzystuje wytyczne archiwum PAN, jednocześnie Archeion planuje
sformułować własne zasady opracowywania spuścizn.
Cechą wspólną zasad systematyzacji spuściznw archiwach jest nadawanie układów
rzeczowych731. Na ogół układ jest sprawą indywidualną każdej spuścizny. Podstawową
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czynnością wchodzącą w skład procesu opracowywania spuścizn jest wyodrębnienie
zespołu, czyli ustalenie jego granic. Zapoznanie się z biografią twórcy spuścizny oraz epoki
w której żył i rozwijał swoją działalność, pomoże nam również odpowiednio sklasyfikować
materiały. Jest to pomocne wobec różnorodności charakteru spuścizn i ich zawartości.
Podczas porządkowania materiałów posiadających mniejsze znaczenie, archiwista musi
podjąć decyzje dotyczącą brakowania. Z brakowania spuścizn powinno się zrezygnować, by
nie popełnić błędów, których konsekwencje mogą być poważniejsze niż pozostawienie tej
niewielkiej ilości materiałów o wątpliwej dla nas wartości. Wytyczne wskazują by brakować
dublety, niewypełnione formularze i zbędne powtarzające się zapiski. Sama wartość
opracowywania materiałów spuścizn zależy od opracowania inwentarza, sporządzonego dla
celów ewidencji i kontroli przechowywania, a także ujawniania składu oraz zawartości
materiałów zespołu. Dokładny opis i układ jednostek z rzeczowym zredagowaniem wstępu
do inwentarza będzie niezwłocznie informował o zawartości i znaczeniu spuścizny
zainteresowanego732.
Opracowywanie i udostępnianie spuścizn niesie ze sobą inny problem, związany
z praktyką archiwalną. Archiwa państwowe w niewielkim stopniu przyjmują i opracowują
spuścizny. W porównaniu z minionymi latami czynią to względnie częściej, jednak ciągle w
stopniu niewystarczającym. Archiwom przede wszystkim brakuje instrumentów prawnych,
które umożliwiałyby robienie tego w sposób systematyczny. Spuścizny docierają do
archiwów najczęściej w postaci darów, darczyńcy przekazując ważne dla społeczeństwa
materiały nie są świadomi ich wartości i znaczenia. Nie dysponują oni również dostateczną
wiedzą na temat postępowania z takimi materiałami, czyli tego w jaki sposób je
opracowywać i jak je przechowywać. Brak odpowiednio przeprowadzonej kampanii
informacyjnej może spowodować utratę bezcennych materiałów dla przyszłych pokoleń.
Archiwa społeczne istnieją zazwyczaj przy fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach
kombatanckich, stowarzyszeniach lokalnych i grupach pasjonatów. Gromadzą one
fotografie, wspomnienia, nagrane relacje i dokumenty życia społecznego733. Przekazują
społeczeństwu informacje o wartości spuścizn dla przyszłych pokoleń i umożliwiają
posiadaczom przekazanie ich odpowiednim organizacjom lub archiwom, w których
z

pewnością

zostaną

należycie

zabezpieczone.

Przekazywanie

wiedzy

na

temat

opracowywania tego typów materiałów pozwala na prowadzenie własnych domowych
archiwów. Dzięki Ośrodkowi Karta, który od wielu lat stara się o wsparcie archiwistyki
społecznej w większym stopniu mówi się o archiwach społecznych i o zawartych w nich
spuściznach734.
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Archiwa społeczne dążą do jak najszerszego udostępniania zebranych materiałów
społeczeństwu. Wiele organizacji społecznych nie ma swojej siedziby, dlatego upublicznia
swoje zbiory okazjonalnie lub w przy okazji wystaw i publikacji. Digitalizacja umożliwia
publikowanie materiałów w Internecie. Niektóre wymienione sposoby wykorzystywane
przez archiwa społeczne, niosą ze sobą szereg trudności, które dana organizacja musi
przezwyciężyć. Gromadzone spuścizny najczęściej pochodzą z XX w., upublicznianie ich
wymaga zwrócenia uwagi na prawa autorskie, ochronę danych osobowych oraz kwestie
etyczne. Wszystkie te aspekty są regulowane przez ustawy i wytyczne, które ostatecznie nie
rozwiązują problemów, z którymi zmaga się archiwistyka społeczna735. Należy zdawać sobie
sprawę, że dobrze opracowane spuścizny mogą służyć całemu społeczeństwu, a nie tylko
wybranym jednostkom. Materiały osób prywatnych odnoszą się do różnych dziedzin życia
politycznego, społecznego i kulturalnego, dlatego mogą być wykorzystywane dla potrzeb
wielu badaczy. Warto też wspomnieć, iż archiwa osobiste stanowią istotne uzupełnienie
dokumentacji o charakterze urzędowym. Spuścizny są jednym z kluczowych elementów
narodowego zasobu archiwalnego, oddając aktywność niepowtarzalnych jednostek,
decydujących o obliczu społeczeństw736. Pamiętajmy, że kształtując naszą historię musimy
także o nią należycie zadbać, by pozostawić ślad ludzkiego istnienia dla przyszłych pokoleń.
Praca ta częściowo poddaje analizie tylko niektóre aspekty opracowywania
i udostępniania spuścizn, pomija aspekty techniczne i organizacyjne. Tematyka spuścizn jest
niedostatecznie opracowana i zasługuje na uwagę nie tylko archiwistów, ale i zwykłego
szarego obywatela.
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