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Wydawnictwo naukowe w cieniu pandemii

W niezwykłym czasie przyszło nam redagować kolejny numer naszego 
kwartalnika. Od połowy marca – do 4 maja 2020 – pracowaliśmy w spo-
sób maksymalnie chroniący zdrowie i życie pracowników. Nie oznacza to, 
że zaniechaliśmy jakiejkolwiek pracy. Przenieśliśmy swoją aktywność za-
wodową w miejsca zamieszkania. W ten sposób redagowaliśmy nasze pe-
riodyki: kwartalnik „Niepodległość i Pamięć” oraz „Rocznik Kresowy”. 
Przygotowywaliśmy też wydawnictwa monografi czne: Z pastorałem przez 
kontynenty, pracę zbiorową z artykułami biografi stycznymi przedstawiają-
cymi najważniejszych hierarchów wywodzących się z narodowości polskiej, 
służących Kościołowi powszechnemu na całym świecie, Kościół katolicki 
w najnowszych dziejach Polski – tom naukowych artykułów przygotowa-
nych na 100-lecie urodzin Papieża Pol aka, Jana Pawła II oraz zapowiadają-
cych beatyfi kację Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 

Kolejny okres wyznaczony trudnościami czasu pandemii to następne pra-
ce redakcyjne, realizowane już w maju, w okresie częściowego powrotu do 
normalnej pracy. Przygotowujemy dwa kolejne tomy Biblioteki „Niepodle-
głości i Pamięci”. Dr hab. Jacek Emil Szczepański złożył w naszym wydaw-
nictwie naukowym niezwykle interesującą monografi ę PEOWIACY. Ich losy 
(Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew). 

Prof. Janusz Szczepański z kolei powierzył nam wielce potrzebną pracę 
Mazowsze Północne podczas najazdu bolszewickiego 1920 roku. W jej zało-
żeniach ideowych czytamy:

Losy Bitwy Warszawskiej – bitwy decydującej o dalszym istnieniu Odrodzonej Polski 
– rozstrzygały się nie tylko pod Radzyminem i Ossowem, ale także na ziemiach Mazowsza 
Północnego. Był to obszar, na którym w sierpniu 1920 r. zostały rozbite trzy spośród czte-
rech armii Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego (czwarta z tych armii próbowała 
w tym czasie zdobyć Warszawę). Niniejsza publikacja książkowa przedstawia przebieg walk 
odwrotowych wojsk polskich z I połowy sierpnia 1920 r., m.in. obronę Ostrołęki, Pułtuska, 
Ciechanowa, Mławy. Wiele miejsca poświęcono walkom 5. Armii, w skład której wchodziły 
pułki ochotnicze, znakomicie dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego. Podkreślono 
jej udział w walkach nad Wkrą, w bitwie o Nasielsk i w wyzwalaniu innych mazowieckich 
miast, zajętych w I połowie sierpnia 1920 r. przez oddziały Armii Czerwonej. Każdy epizod 
wojenny związany z walkami o poszczególne miasta, a zwłaszcza obrona Płocka, do które-
go wtargnęła konnica Gaja Bżyskiana, ma swoją dramaturgię. Podobnie rzecz się przedsta-



 

wia z udziałem oddziałów 5. Armii w działaniach pościgowych. Działania pułków piecho-
ty wspierała polska jazda, znana z wielu brawurowych szarży (Ciechanów, Płońsk, Arcelin, 
Baboszewo). 

Na łamach książki przedstawione zostało stanowisko poszczególnych 
warstw mazowieckiego społeczeństwa (duchowieństwa, ziemiaństwa, 
młodzieży szkolnej, chłopów, ludności żydowskiej) wobec zagrożenia ze 
Wschodu, ich zaangażowanie w walkę z bolszewickim najazdem. Wyżej 
wymienione warstwy społeczne pozytywnie odpowiedziały na apele Rady 
Obrony Państwa, uczestnicząc m.in. w tworzeniu Armii Ochotniczej. Nie 
pominięto też problemu niewielkiej części społeczeństwa (komunistów, bie-
doty wiejskiej oraz części społeczności żydowskiej) z utęsknieniem oczeku-
jącej na wojska bolszewickie.

Jeden z rozdziałów książki jest poświęcony próbom budowy sowiec-
kiego aparatu na zajętych terenach, represjom wobec „burżujów i obszar-
ników”, a także stanowisku polskiego społeczeństwa wobec bolszewickich 
rządów. Rozważania nad wydarzeniami wojny 1920 r. na Mazowszu Północ-
nym zamyka rozdział poświęcony politycznym i społeczno-gospodarczym 
konsekwencjom bolszewickiego najazdu. Książka powstała dzięki wnikli-
wie przeprowadzonej kwerendzie źródłowej w bibliotekach oraz archiwach 
polskich i zagranicznych, m.in. w archiwach Rosji. Jej autorem jest prof. dr 
hab. Janusz Szczepański, który w swoim dorobku ma takie książki, jak: Spo-
łeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku oraz Wojna 
1920 roku na Mazowszu i Podlasiu.

Artykuł profesora Okupacja sowiecka Mazowsza Północnego podczas 
najazdu 1920 r. zamieszczamy w obecnym numerze. 

Ponadto sprawy Bitwy Warszawskiej 1920 obecne są w artykule Ma-
riusza Mroza omawiającym bardzo ciekawe zbiory relacji zgromadzonych 
w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego – Wojskowego Biura Hi-
storycznego. Kompetentny wstęp do wspomnień por. Rudolfa Aurigi zachę-
ca do kontynuowania publikacji.

Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920, okrzykniętej w historiografi i 18. de-
cydującą bitwą w dziejach świata (pierwszy użył tego sformułowania Edgar 
Vincent wicehrabia d’Abernon), jest dla Muzeum Niepodległości znaczącą 
częścią realizowanej misji. Będziemy kontynuować zainteresowanie tym te-
matem w następnych numerach. Zwłaszcza z powodu podjętej decyzji na-
szego Organizatora, Samorządu Województwa Mazowieckiego, o utworze-
niu oddziału Muzeum Niepodległości w Radzyminie.

Warszawa, 25 maja 2020 Tadeusz Skoczek
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Streszczenie

Niniejsze opracowanie, w oparciu m.in. o materiały źródłowe pozyskane z archi-
wów moskiewskich, charakteryzuje „bolszewickie rządy” na obszarze Mazowsza 
Północnego zajętego w sierpniu 1920 r. przez oddziały Armii Czerwonej. Nawią-
zuje do represji, grabieży mienia, gwałtów, profanacji miejsc kultu religijnego ze 
strony bolszewików. Przedstawia ich stosunek do poszczególnych warstw społe-
czeństwa Mazowsza Północnego, m.in. duchowieństwa, ziemiaństwa, mieszczan, 
klasy robotniczej, chłopów, biedoty wiejskiej i ludności żydowskiej. Ważne miejsce 
w opracowaniu zajmuje problematyka instalowania sowieckiego aparatu władzy 
(tzw. rewkomów) na szlaku pochodu wojsk Tuchaczewskiego. Autor charakteryzu-
je również stanowisko poszczególnych warstw Mazowieckiego wobec wkraczają-
cych oddziałów Armii Czerwonej, a następnie wobec budowy sowieckiego aparatu 
władzy. Odrębnym zagadnieniem będzie polityka represji bolszewików, m.in. ze 
strony czerezwyczajek, wobec jeńców polskich i ludności cywilnej podczas odwro-
tu wojsk Tuchaczewskiego.
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Bolszewickie rządy1

W pierwszej połowie sierpnia 1920 r. w wyniku działań odwrotowych 
wojsk polskich oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na ziemie Mazowsza 
Północnego. Społeczno-politycznym następstwem tego tragicznego w skut-
kach wydarzenia były krótkotrwałe bolszewickie rządy oraz próba budowy 
sowieckiego aparatu władzy.

Sowiecka okupacja powiatu pułtuskiego rozpoczęła się wraz z zajęciem 
przez bolszewików Wyszkowa. Proboszcz wyszkowskiej parafi i ks. kan. 
Wiktor Mieczkowski napisał w swoim opracowaniu: 

Zaraz po 11.00 wpada do miasta w pełnym galopie kozak z Żydem po cywilnemu, a za 
nimi napływa coraz więcej wojska bolszewickiego. Zaczęła się bezładna strzelanina. Nad-
ciągnęła i piechota, która swoim wyglądem wzbudzała litość, gdyż większość była boso lub 
w łapciach, jedni po cywilnemu, inni w mundurach różnych armii, a najwięcej w mundu-
rach wojska polskiego, prawdopodobnie zabranych z pozostawionych przez nas składów na 
Białej Rusi lub zdjętych z żołnierzy wziętych do niewoli. Boleść serce ściskała na widok 
tej głodnej i obdartej rzeszy, a w dodatku niezbyt licznej, przed którą jednak wojsko nasze, 
względnie dostatnio odziane – ustępuje. Przechodziły pułki z muzyką i śpiewem pieśni re-
wolucyjnych, pieśni proletariatu całego świata (…)2.

Zszokowana ubiorem bolszewickich żołnierzy była ludność Bieżunia. 
Stefania Kołodziejska zapamiętała, że do Bieżunia „Wpadli jeźdźcy w dam-
skich kapeluszach, w pantofl ach damskich, w jakichś sukienkach, czy noc-
nych koszulach, przybranych czerwonymi wstążkami”. Z kolei według in-
nego mieszkańca Bieżunia: „Konne oddziały były dobrze umundurowane 
i uzbrojone – prezentowały się dobrze, choć zdarzali się Kozacy poubierani 
dziwacznie w zdobyczne stroje, często damskie. Natomiast żołnierze z pie-
choty byli obdarci, szli boso, karabiny mieli na sznurkach”3.

Podobną opinię o umundurowaniu sowieckich żołnierzy wyrażała lud-
ność wiejska powiatu mławskiego. Stanisław Kruszyński, rolnik ze wsi Dąb-
ki, zapamiętał, że bolszewicy „Byli ubrani różnorodnie, w mundurach woj-

1 Jest to fragment przyjętej do druku w Wydawnictwie Muzeum Niepodległości 
mono grafi i Mazowsze Północne podczas najazdu bolszewickiego 1920 roku.
2 W. Mieczkowski, Bolszewicy w polskiej plebanii, Wyszków 1921, s. 16–17.
3 S. Kołodziejska, Bolszewicy w Bieżuniu, „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, nr 8, 
Bieżuń 1996, s. 116–117; T. Zajdziński, Moje pierwsze przeżycia wojenne, „Bieżuńskie 
Zeszyty Historyczne”, nr 9, Bieżuń 1996, s. 114–115.
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skowych i cywilnych marynarkach, jak również w kapeluszach, a nawet 
niektórzy nie mieli butów”4. 

Bardzo często wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej do mazowiec-
kich miast towarzyszyły śpiew i muzyka. Naoczny świadek wkraczania bol-
szewików do Przasnysza wspominał:

Wmaszerowali bolszewicy nie ze strzałami, ale z muzyką, grając melodię znanej ży-
dowskiej piosenki Idzie frajer w kapeluszu. Zaraz też znaleźli u doktora Zembrowskiego 
pianino i grupa żołnierzy zaśpiewała melodyjne rosyjskie pieśni, które bardzo spodobały się 
mieszkańcom miasta. Uspokoiło to nastroje, otworzono sklepy i nowi klienci zaczęli kupo-
wać wszystko to, co oczy ujrzały. W środku rynku rozlokowało się wojsko, które wyglądało 
bardzo żałośnie ze względu na ubogie umundurowanie, nosili nawet damskie bluzki zamiast 
koszul. Rozpoznać ofi cera od szeregowca było bardzo trudno5. 

Na terenie Mazowsza Północnego doszło do zniszczenia wszystkich nie-
malże dworów oraz masowych grabieży i gwałtów w miastach. W zajmo-
wanych przez oddziały Armii Czerwonej miastach bolszewicy grasowali po 
mieszkaniach z bronią w ręku, wymuszając od ludności pod groźbą pienią-
dze, zabierając kosztowności; rabowali też składy i sklepy. Źle odziane i wy-
ekwipowane sowieckie oddziały grabiły wszędzie odzież, bieliznę i obuwie. 
Buty nagminnie były ściągane z nóg przechodniom na ulicach i wziętym do 
niewoli polskim żołnierzom. Spustoszono niemalże wszystkie sady i ogrody 
w poszukiwaniu owoców i warzyw. Spożywanie często niedojrzałych owo-
ców, surowych warzyw, popijanych nieprzegotowaną wodą, powodowało 
częstą dyzenterię i tyfus plamisty wśród bolszewickich żołnierzy.

Do systematycznego rabunku przystąpili bolszewicy po wkroczeniu do 
Pułtuska. 

Rozbijali sklep za sklepem i zabierali wszystko. Furmanki czekały na rynku. Zapytani, 
dokąd towar będzie odprawiany, mówili: „Na kolej i do Rosji!”. Ze sklepami skończywszy, 
zabrali się do domów. Początkowo domy drewniane i biedne omijali. Chodziło im o mu-
rowane, tam łupu więcej. Dochodziło do tego, że przechodniom zdejmowali buty z nóg 
i odzież. Z remizy zabrali kaski strażackie. Pozakładali je na głowy sądząc, że uchronią je 

4 Cyt. za R. Juszkiewicz, Mława – Jej dzieje (lata 1914–1939), tom III (część pierw-
sza), Mława 2004, s. 220.
5 S. Bejt, Bolszewicy w Przasnyszu, [w:] Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Prza-
snyszu, Tel Awiw 1974, t. 1, s. 153–154 (tłumaczenie) – Zbiory Muzeum Historycznego 
w Przasnyszu. Jeden z mieszkańców Przasnysza, Żyd (Henech Guzewacker), szukał 
ofi cera, aby przekazać mu fl aszkę prawdziwej ruskiej wódki. Był on zaciekłym „ruso-
fi lem” podczas wojny światowej i wierzył, że Rosjanie muszą wrócić. Wkrótce jednak 
stwierdził, że „nie byli to ci sami Rosjanie i ofi cer nie jest żadnym ofi cerem – musiał 
butelkę wódki zabrać do domu”. 
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od polskich kul. Bolszewicy po dokonaniu rabunku rozkazali Żydom pod groźbą utraty ży-
cia dostarczyć wódki. Wieczorem około tysiąca bolszewików leżało pijanych na rynku i uli-
cach Pułtuska6. 

W tych miastach, jak np. w Pułtusku i Ciechanowie, gdzie chwilowo 
stacjonowały sztaby sowieckie, zachowanie się żołnierzy były nieco po-
wściągliwsze, choć i tam nie brakło mordów, rabunków i innych gwałtów. 
Bezradny wobec „wyczynów” swoich żołnierzy był wojenny komendant Cie-
chanowa – komisarz 5. Dywizji Strzelców IV Armii – Nikołaj Pietrow, któ-
ry 9 sierpnia rozplakatował odezwę w języku rosyjskim następującej treści:

W dn. 8 sierpnia br. Miasto Ciechanów zostało zdobyte przez czerwoną kawalerią. Po-
bita na głowę szlachta polska ucieka. Zwracam się do wszystkich towarzyszy krasnoarmiej-
ców z wezwaniem, by utrzymali w mieście rewolucyjny porządek, by nie zdarzały się żadne 
gwałty, grabieże i nadużycia maruderów. Niechaj wszyscy obywatele m. Ciechanowa prze-
konają się, że nie jest prawdą to, co im o nas opowiadali polscy panowie w słowach obelży-
wych…

Przemawianie do ambicji krasnoarmiejców „oswobodzicieli” nie uchro-
niło mieszkańców Ciechanowa od grabieży, a wiele kobiet od gwałtów7.

W Ciechanowie bolszewicy rzucili się do grabieży sklepów i mieszkań 
zamożniejszych ciechanowian, nawet wyposażenia miejscowego gimna-
zjum. Szkolne sprzęty porozwłóczono, tak że niektóre znalazły się nawet we 
wsi Kraszewo. W gmachu ciechanowskiego gimnazjum bolszewicy urzą-
dzili stajnie i koszary. Do zniszczenia księgozbioru żydowskiej biblioteki, 
mieszczącym się w domu, który stał się kwaterą dowódcy sowieckich od-
działów, doszło w Serocku. Książki były wyrzucane na ulicę i palone8.

Podczas okupacji w zajętych mazowieckich miastach bolszewicy zgwał-
cili wiele kobiet, w tym też narodowości żydowskiej. Autor jednego z re-
portaży, opublikowanych na łamach „Kuriera Płockiego”, pisał: „Gwałcenie 
kobiet chrześcijańskich i żydówek było na porządku dziennym. Bolszewicy 
uważali to za zaszczyt względem miejscowej ludności, powtarzając, że wy-
twarzają nową, wyzwoloną rasę”9. 

6 Cyt. za J. Szczepański, Wojna 1920 roku w powiecie pułtuskim, Pułtusk 1990, 
s. 20–21.
7 „Gazeta Warszawska”, 1920, nr 229, s. 1; „Kurier Płocki”, 1920, nr 209, s. 3. 
8 P. Mączewski, Z inwazji bolszewickiej Ciechanów, „Kurier Płocki” 1920, nr 209, 
s. 3; J. Pełka, Ciechanowskie w sierpniu 1920 r., „Tygodnik Ciechanowski” 1988, nr 34, 
s. 1, 5; Ch. Kopetch, Życie w mieście, [w:] Księga Pamięci Gminy Żydowskiej Serock, 
New York 1971, s. 80–81; T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasach wojny 
światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932, s. 373.
9 Ibidem, „Gazeta Warszawska” 1920, nr 229, s. 1; „Kurier Płocki” 1920, nr 209, s. 3.
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Nic dziwnego, że w Ciechanowie i Przasnyszu „polskie kobiety smoliły 
sobie buzie, ubierały się w stare łachmany i ukrywały się, gdzie mogły, by 
nie wpaść w ręce sołdatów”10.

W Pułtusku i Makowie krasnoarmiejcy prócz tego, że rabowali wszystko, 
co się dało w prywatnych domach, to zabrali również z aptek leki stosowa-
ne głównie w leczeniu chorób wenerycznych, które były prawdziwą plagą 
w Armii Czerwonej11. 

Wkraczające do poszczególnych miast Mazowsza Północnego oddziały 
Armii Czerwonej były witane przez tłumy Żydów, na czele z miejscowymi 
komunistami. Bolszewicy byli na ulicach częstowani chlebem, papierosami. 
Z chlebem i solą wyszli też żydowscy kupcy, pragnący pozyskać przychyl-
ność zwycięzców. Otworzyli dla bolszewików sklepy, które wcześniej były 
zamknięte dla polskich żołnierzy. Wkrótce zwoływano wiece ludności12.

Analogicznie było w Makowie. Jak pisał jeden ze współautorów Księgi 
Pamięci Gminy Żydowskiej Maków Mazowiecki:

Źle ubrani rosyjscy żołnierze i ofi cerowie kupowali wszystko, co tylko można było do-
stać, i płacili papierowymi pieniędzmi – drobnymi banknotami, odrywanymi od większych 
kartek, jak znaczki pocztowe. W krótkim czasie ogołocili sklepy, wykupując wszystko za 
bezwartościowe, papierowe ruble, a czasem zabierając ubogim krawcom i szewcom ubra-
nia i buty13.

Oddziały sowieckie wkraczające do Mławy witał chlebem i solą jej bur-
mistrz Henryk Moszczyński. Takiej postawy ze strony przedstawicieli władz 
miejskich nie odnotowano w innych miastach Mazowsza Północnego14.

10 Cyt. za R. Waleszczak, Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866–1939. Zarys 
dziejów, Przasnysz 1999, s. 258.
11 J. Szczepański, Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku w powiecie pułtuskim, [w:] 
Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. III, red. A. Gieysztor, Warsza-
wa–Pułtusk 1997,s. 162; I. Wesołek, Monografi a m. Makowa Mazowiecki, Maków Maz. 
1938, s. 97.
12 J. Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005, 
s. 241.
13 J. M. Skurnik, Maków, [w:] Księga Pamięci Gminy Żydowskiej Maków Mazowiecki, 
red. I. Brat, Tel Awiw 1969, s. 75.
14 T. Świecki, F. Wybult, s.373. Historyk najnowszych dziejów Mławy – R. Juszkie-
wicz, Mława – jej dzieje (lata 1914–1939), tom III (część pierwsza), s. 215 pisał: „Czym 
kierował się burmistrz Mławy, przyjmując tak gościnnie najeźdźców, nie wiadomo. Być 
może był to moment chwilowego załamania pod wpływem strachu lub też wyracho-
wania i nadziei, że w ten sposób ocali miasto i siebie od represji. Ów akt nielojalności 
obywatelskiej wypominali mu mieszkańcy miasta do końca życia”.
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W Ostrołęce miejscowi żydowscy komuniści, na czele z Josefem Gut-
manem i Braszem Hangerem, natychmiast zwołali na Dużym Rynku wiec 
mieszkańców. Z balkonu domu Frydmana przemawiali komisarze polityczni 
IV Armii: Morozow i Sorokin. Kwatermistrzem oddziałów Armii Czerwonej 
w Ostrołęce został Franciszek Borys. Swoją działalność rozpoczął od zerwa-
nia polskiego godła z gmachu ostrołęckiego starostwa15.

W Ostrołęce, wkrótce powołany na przewodniczącego ostrołęckiego 
rewkomu, Motel Cycowicz podczas wiecu na oczach wszystkich zebranych 
ściągnął z baszty sztandar polski z Białym Orłem. Wygłosił entuzjastyczną 
mowę rewolucyjną na cześć wyzwoleńczej Armii Czerwonej i obiecał po-
czątek nowej, wspaniałej ery w Polsce dla wszystkich mieszkających w niej 
Żydów. Zaś bogaczom miasta – Polakom i Żydom – rzekł: 

Obecnie wasze całe mienie i bogactwo, które zostało przez was zrabowane, będzie wam 
odebrane i użyte dla dobra mas pracujących i ubogich. Wszystko, co zgromadziliście kosz-
tem pracy i trudu innych, zostanie im zwrócone16.

W Mławie podczas wiecu wygłaszano przemówienia ze strony ofi cera 
Lebiediewa, a także miejscowych komunistów, zapowiadające szybkie po-
zbawienie miejscowych „burżujów” ich własności. Wybrano samorząd miej-
ski; pozbawiając stanowisk burmistrza mławskiego i kilku innych urzędni-
ków, wybrano nowe władze miejskie, komisarza policji, przewodniczącego 
rewkomu17. 

Przewodniczący komitetu wojskowo-rewolucyjnego w Pułtusku – Pro-
kofi ej Tofmakow podczas wiecu wydał rozkaz usunięcia we wszystkich 
urzędach i domach polskich godeł i krzyży. Miało to świadczyć o podjęciu 
zdecydowanej walki zarówno z polskością, jak i wiarą chrześcijańską. Jego 
celem było również upokarzanie i pognębienie polskiej inteligencji. Naza-
jutrz Tofmakow rozkazał zgromadzić się na rynku całej pułtuskiej inteligen-
cji. Z piwnic magistratu powyciągano ukrywające się tam rodziny urzęd-
ników. Wiele zamożnych rodzin wyciągnięto z domów. Kilku wybranym 
mężczyznom, m.in. Budnemu, Bukowskiemu, Seroczyńskiemu, rozkazano 
kopać dół na rynku. Wszyscy przeczuwali, że kopią oni dół dla siebie. Jak 

15 CAW, Dowództwo 1 Armii, sygn. 15, nr 1336; J. Kowalczyk, Komunistyczna Partia 
Polski w okręgu łomżyńskim 1919–1938, Warszawa 1975, s. 88. 
16 W świetle wspomnień Awiezera Dvori (Kuferminca), [w:] Księga Żydów Ostrołęc-
kich red. J. Gołota, Ostrołęka–Tel Awiw 2001, s.232–233.
17 M. Jedlicki, Szlakiem zwycięstwa, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 37, s. 718; 
M.M. Grzybowski, Wojna polsko-rosyjska 1920 r. w Płocku i na Mazowszu, s. 137.
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się wkrótce okazało, pochowano w nim poległego w walkach sowieckiego 
ofi cera18. 

Upokorzeniu przedstawicieli inteligencji w Ostrołęce, w tym także 
członków miejscowej żydowskiej gminy wyznaniowej, miało służyć zapę-
dzenie ich do przymusowych prac fi zycznych. 15 sierpnia 1920 r. dyrekcja 
i nauczyciele ostrołęckiego gimnazjum męskiego, ku uciesze gawiedzi, za-
miatali miejskie ulice. W przeddzień, w sobotę, w okresie szabasu prace te 
wykonywali najbardziej szanowani przedstawiciele żydowskiej gminy wy-
znaniowej na czele z rabinem19.

Tuż po wkroczeniu do zdobytych miast dowódcy sowieckich oddziałów, 
korzystając z informacji miejscowych komunistów, prowadzili akcje ujęcia 
polskich żołnierzy, którzy nie zdołali się wycofać. Tak było m.in. w Puł-
tusku, gdzie w ręce bolszewików wpadło kilkunastu polskich żołnierzy, 
ukrywających się w stodołach na peryferiach miasta. Bolszewicy popędzili 
ich za cmentarz św. Krzyża i tam ich rozstrzelali. Ciała rozstrzelanych kłu-
to bagnetami20.

Bolszewicy zbierali też informacje o członkach dotychczasowych władz 
miejskich i powiatowych, funkcjonariuszach Policji Państwowej, organiza-
torach Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa, polskich patriotach, któ-
rzy zaciągnęli się do Armii Ochotniczej21.

Oddziały Armii Czerwonej, wkraczając do poszczególnych wsi Mazow-
sza Północnego, żądały, aby cała okoliczna ludność dostarczała im określo-
nych ilości bydła, trzody chlewnej, zboża i innych płodów rolnych. Osobom, 
które wywiązywały się z polecenia sowieckich władz, płacono rublami, kie-
renkami, a najczęściej pokwitowaniami, na których w kilku językach, włącz-
nie z hebrajskim, było wypisane hasło: „Proletariusze wszystkich krajów, 
łączcie się!”.

18 „Kurier Warszawski”, 1920. nr 244, s. 2; J. Szczepański, Wojna 1920 roku w powie-
cie pułtuskim, s. 20–21.
19 Rosyjskij Gosudarstwiennyj Wojennyj Archiw (RGWA) w Moskwie, f. 200, op. 2, 
d. 193, l.74; Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Tymczasowy Komitet Re-
wolucyjny Polski (TKRP), sygn. 168/I–8, k.4.
20 J. Szczepański, Wojna 1920 roku w powiecie pułtuskim, s. 21. Mieszkający w pobliżu 
pułtuszczanie, w obawie przed krwawym odwetem ze strony bolszewików, nie zdecydo-
wali się na razie na pochówek ciał pomordowanych żołnierzy. Przykryli je tylko płachtami. 
21 D. Budelewski, Powiat Maków Mazowiecki w latach Drugiej Rzeczypospolitej. 
Życie polityczne, społeczno-gospodarcze, szkolnictwo i kultura, Maków Mazowiecki 
2015, s. 61–62. Burmistrzowi Karolowi Włoczkowskiemu udało się uciec bolszewikom 
pod Łomżą, Franciszek Ryś zaś zbiegł z więzienia.
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Bolszewicy, informowani przez parobków, docierali najpierw do gospo-
darstw najzamożniejszych chłopów. W stosunku do opornych stosowano re-
kwizycje, nie wahając się mordować. Chłopom często zabierano wszelką 
bieliznę i odzież. Ludność wiejska była zmuszana do prac przy odbudowie 
mostów, zniszczonych przez wycofujące się oddziały polskie, przy młócce 
zboża, wypieku chleba, kopaniu ziemniaków. Tysiące chłopów zmuszano 
do dawania oddziałom Armii Czerwonej podwód służących do przewożenia 
rannych i zagrabionego towaru oraz koni, za które już nie płacono22. 

W powiecie płockim oddziały sowieckie zabrały 4 tys. koni, 1,5 tys. wo-
zów. Z powodu masowego uprowadzenia koni przez sowieckich żołnierzy 
ludność przestała ich nazywać „bolszewikami”, a utarła się nazwa „konio-
krady”23. 

Tysiące chłopów siłą zmuszono do dawania darmowych podwód, służą-
cych m.in. do przewożenia rannych i zagrabionego towaru. Większość zare-
kwirowanych w pow. pułtuskim podwód zniszczona została podczas nieuda-
nych prób przekroczenia Narwi pod Serockiem przez sowieckie oddziały. 
Wielu chłopów utonęło w Narwi24. 

Ludność wiejska zmuszana była do prac przy odbudowie mostów znisz-
czonych przez wycofujące się oddziały polskie, m.in. na Narwi w Pułtusku, 
do prac przy młócce zboża, wypieku chleba, kopaniu ziemniaków25. 

Bolszewicy natomiast życzliwie odnosili się do biedoty wiejskiej: robot-
ników rolnych, fornali. Nazywali ich „towarzyszami” i przekazywali w ich 
ręce stanowiska wójtów i sołtysów. W wielu miejscowościach zabierano 
krowy zamożnym gospodarzom, a dawano je najbiedniejszym rodzinom.

Żołnierze Armii Czerwonej pałali natomiast nienawiścią do mazowiec-
kiego ziemiaństwa. Okrutny los zgotowano właścicielom ziemskim, którzy 

22 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Dowództwo Frontu Północnego, sygn. 19, 
nr B. 1, C. 55; Archiwum Państwowe w Pułtusku (APP), Starostwo Powiatowe w Ma-
kowie Maz. (SPMM), sygn. 3, k. 30, 118–123; „Żołnierz Polski” 1920, nr 146, s. 3–4; 
„Ojczyzna” 1920, nr 36, s. 2; „Do pracy” 1928, nr 20, s. 8; „Miesięcznik Pasterski Płoc-
ki” 1924, nr 41, s. 87–89.
23 „Obrona” 1920, nr 6, s. 2–6; nr 7, s. 3. W sporadycznych przypadkach bolszewicy 
wymieniali z chłopami konie, biorąc od nich dobre, a zostawiając swoje zdrożone i chore.
24 BN, Dział Rkps, Akta Gen. Hallera sygn. 13409, Dziennik z 1920 r.; „Kurier War-
szawski” 1920, n 232, s.3, nr 233, s. 1–3; W. Mieczkowski, Bolszewicy w polskiej ple-
banii, s. 20.
25 CAW, Dowództwo 1 Armii, sygn. 21, zeznanie kaprala Stefana Gerycha, który 
uciekł z sowieckiej niewoli; Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych 
Rzeczypospolitej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego, Warszawa 1921, s. 17.
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nie zdołali albo nie chcieli zbiec. Ich majątki rekwirowano i grabiono, a ich 
samych skazywano na śmierć. Na terenie powiatu sierpeckiego zamordo-
wali m.in. Jana Targowskiego – właściciela majątku w Rościszewie, Włady-
sława Rychtera – właściciela majątku w Chamsku, oraz Michała i Antoniego 
Przybojewskich (z Głuszyna i Pączkowa). Zarąbano ich szablami, następnie 
profanując zwłoki. Nie oszczędzono też właścicieli ziemskich pochodzenia 
żydowskiego: Lejby Szampana (majątek Susk) i N. Wrony (majątek Ste-
fankowo). Zamordowano też ziemian z powiatu ciechanowskiego: Stefana 
Strzeleckiego (majątek Konarzewo-Skuze), Ludwika Kownackiego (Pnie-
wo). Cudem uniknął śmierci Aleksander Świętochowski – czołowy ideolog 
polskiego pozytywizmu, właściciel Gołotczyzny pod Ciechanowem26. 

Grabież dworów odbywała się z urzędu przez tzw. „Komitet po uczetu-
wojennotrofi ejnojczasti” oraz prywatnie, przez całe oddziały i pojedynczych 
żołnierzy. Bolszewicy niszczyli meble, dzieła sztuki, zbiory biblioteczne. 
W miejscowości Góra w powiecie płockim piechota bolszewicka zdemolo-
wała dwór, niszcząc obrazy i meble. Spalili książki z biblioteki27. 

Bolszewicy niszczyli również dworskie parki, ogrody, stawy, Zdarzało 
się nawet, że podpalali pałace. W okolicach Wyszkowa doszczętnie został 
zniszczony pałac Skarżyńskich w Rybienku nad Bugiem. Na pożegnanie 
dworskie pokoje zostały zanieczyszczone kałem28.

Najeźdźcy dokonali totalnego zniszczenia założonej przez płockich zie-
mian Szkoły Rolniczej w Niegłosach. W kancelarii szkoły na stole zostawili 
napis w języku polskim: „Jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi, kiedy 
wnet ją brat bolszewik do reszty przydusi”29.

26 „Kurier Płocki” 1920, nr 242, s. 1; W majątku Buczyn w pow. ostrołęckim pozo-
stał dziedzic Rutkowski, ale wcześniej rozdał cały swój inwentarz fornalom i okolicz-
nym chłopom, Rola członków ZZRR, s. 17–18; „Kurier Warszawski” 1920, nr 246, s. 2; 
T. Piekarski, Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918–1939, s. 130–131.
27 Z inwazji bolszewickiej. Z Sierpca, „Kurier Płocki” nr 208, z 3 września 1920, 
s. 2–3; Z inwazji bolszewickiej Bitwa pod Górą, „Kurier Płocki” nr 223, z 22 września 
1920, s. 3; J. Szczepański, Ziemia sierpecka w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939, 
[w:] Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej, red. M. Chudzyński, Sierpc 2003, s. 372.
28 J. Szczepański, Wojna polsko-sowiecka 1920 roku na Ziemi Wyszkowskiej, Wyszków 
1993, s. 26; M.M. Grzybowski, s. 98; A. Zamoyski, Warszawa 1920. Nieudany pod-
bój Europy. Klęska Lenina, Kraków 2009, s. 121–122. Swoistą „wizytówką” żołnierzy 
Armii Czerwonej pozostawioną w rabowanych pałacach i dworach „były fekalia – na 
meblach, obrazach, łóżkach, na dywanach, w książkach, szufl adach i na talerzach”.
29 T. Piekarski, Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918–1939, s.130.
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W szczególnie trudnej sytuacji znalazło się duchowieństwo, które w od-
powiedzi na apel ordynariusza diecezji płockiej, biskupa Antoniego Julia-
na Nowowiejskiego, pozostało w swoich parafi ach, by podtrzymywać wier-
nych na duchu. Po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej do Wyszkowa 
bardzo często jego mieszkańcy zbierali się w kościele, by modlić się o urato-
wanie Ojczyzny. Śpiewano wówczas z przejęciem pieśń Kto się w opiekę… 
Prawdziwą oazą bezpieczeństwa dla mieszkańców Pułtuska stała się kole-
giata, gdzie proboszcz ksiądz Jan Gęsty i wikariusze systematycznie odpra-
wiali nabożeństwa i modlili się za Ojczyznę. Bolszewicy nie mieli odwagi 
rabować pułtuskich kościołów i prywatnych mieszkań, gdzie się modlono30. 

Życie księży zależało od decyzji poszczególnych komisarzy i dowód-
ców sowieckich oddziałów. Władze sowieckie pozostawiły swobodę dzia-
łania tylko tym księżom, o których dobrze wyrażała się miejscowa ludność. 
Systematycznie nękano księdza wikarego Rutkowskiego, który jako jedyny 
pozostał w Ciechanowie. Wzywano go na przesłuchania za rzekome „ukry-
wanie broni, za bicie w dzwony podczas nabożeństwa, za sprzyjanie kontrre-
wolucji”. Tylko dzięki zdecydowanej postawie swoich parafi an uniknął on 
deportacji lub męczeńskiej śmierci31. 

Za działalność „antykomunistyczną” aresztowany został ks. Gutowski 
z Lekowa, którego doprowadzono do Lipna. Tutaj przybyła grupa parafi a-
nek lekowskich, której udało się u samego dowódcy III Korpusu Konnego 
Gaja Bżyskiana uzyskać uwolnienie księdza32.

Na widok wkraczających bolszewików na plebanię w Ostrołęce z przera-
żenia zmarł przebywający tu ks. Stanisław Żebrowski, proboszcz z Rzeku-
nia. Na skutek złego traktowania zmarła w Ostrołęce siostra Kazimiera Sko-
rupska, szarytka, która wcześniej pracowała w Przasnyszu33.

Majątek należący do Kościoła próbowano natychmiast upaństwowić, za-
bierając wszystko to, czego księża nie zdołali ukryć. Wiele kościołów zosta-
ło obrabowanych. Nie oszczędzono sanktuarium Matki Boskiej w Skępem. 
Zrabowano tam obrusy, podarto księgi kościelne, porozbijano skarbony. 
Z szat kościelnych bolszewicy robili sobie ubrania, z ornatów czapki. W Ró-

30 J. Szczepański, Wojna 1920 roku w powiecie pułtuskim, s. 17, 21; M.M. Grzybow-
ski, Wojna polsko-rosyjska 1920 r. w Płocku i na Mazowszu, s. 107.
31 J. Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce najazdem bolszewickim 1920 roku, 
Warszawa–Pułtusk 2000, s. 351–352.
32 T. Świecki, F. Wybult, s. 373.
33 Szlakiem bolszewickim, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1920, nr 9–10, s. 140.
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żanie kazali sobie nawet otworzyć cyborium i puszkę z Najświętszym Sa-
kramentem34.

W Drobinie bolszewicy na teren tutejszego cmentarza wprowadzili wła-
sne konie i urządzili sobie miejsce odpoczynku. Cmentarz zdecydowali się 
opuścić dopiero po protestach okolicznych mieszkańców35. 

Podczas libacji na plebaniach bolszewicy „uświadamiali” proboszczom 
„całe zło związane z katolicyzmem”, wypowiadali się bluźnierczo o Jezusie 
Chrystusie i Najświętszej Maryi Pannie. Widząc modlących się mieszkań-
ców miast i wsi, naigrawali się z ich wiary. W wiejskich parafi ach bolsze-
wiccy żołdacy okazywali pogardę dla duchowieństwa i profanowali miejsca 
kultu religijnego. W miejscowości Góra w powiecie płońskim odnotowano 
łamanie i deptanie przez nich krzyży w domach wiejskich i bluźnierstwa pod 
fi gurą Matki Boskiej36. 

Ks. Gawrychowski z parafi i Zaręby Kościelne zmuszony był odprawić 
nabożeństwo w niedzielę 15 sierpnia 1920 r. w kościele w Małkini. Został 
tu przyprowadzony boso, pod eskortą czerwonoarmistów. Bolszewików tak 
„zainteresowało” to nabożeństwo, że nazajutrz sami ubrali się w szaty litur-
giczne, urządzając przed ołtarzem kpiny z obrzędu religijnego37. 

Tego rodzaju i podobne postępowanie wojsk okupacyjnych na zajętych 
terenach w żaden sposób nie mogło być zatuszowane jakąkolwiek propagan-
dą. Społeczność Mazowsza zobaczyła, z czym naprawdę przybyła do nich 
Armia Czerwona, jaką przedstawia kulturę i jakim wartościom hołduje.

Budowa sowieckiego aparatu władzy
U progu Drugiej Rzeczypospolitej Mazowsze Północne, wchodzące 

w skład województwa warszawskiego, nie należało do terenów o tradycjach 
rewolucyjnych. Charakteryzowało się bowiem słabym rozwojem przemy-
słu, a liczebność klasy robotniczej była tu niewielka. Większość mieszkań-
ców tego rejonu po raz pierwszy zetknęła się z ideologią komunistyczną 
podczas najazdu bolszewickiego 1920 r.

34 „Miesięcznik Pasterski Płocki” 1921, nr 10, s. 188; M.M. Grzybowski, s. 98, 104; 
J. Szczepański, Duchowieństwo diecezji płockiej w obliczu bolszewickiego najazdu 
1920 r., [w:] Kościół i kultura, red. R. Jaworski i A. Koseski, Płock–Pułtusk 1996, s. 91. 
W parafi i Chełmica, leżącej w pobliżu Lipna, bolszewicy zjedli hostie i wypili cały za-
pas wina mszalnego.
35 B. Zdziarski, Pamiętnik inwazji bolszewickiej 1920 r., „Kurier Płocki” 1920, nr 201, 
s. 1; M.M. Grzybowski, Wojna polsko-rosyjska 1920 r. w Płocku i na Mazowszu, s. 96–97.
36 M.M. Grzybowski, Wojna polsko-rosyjska 1920 r. w Płocku i na Mazowszu, s. 98.
37 J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, s. 172.
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Sukcesy ofensywy Armii Czerwonej w wojnie z Polską już na początku 
lipca 1920 r. inspirowały władze bolszewickiej Rosji do podjęcia intensyw-
niejszych przygotowań do utworzenia Polskiej Republiki Rad. Lenin i pol-
scy komuniści przebywający w Rosji nabrali przeświadczenia o szybkim za-
jęciu Polski38.

18 lipca 1920 r. w Moskwie odbyło się posiedzenie Polskiego Biura Agi-
tacji i Propagandy przy Centralnym Komitecie Rosyjskiej Komunistycz-
nej Partii (bolszewików). Wkrótce ukonstytuowało się ono w następującym 
składzie: przewodniczący – Feliks Dzierżyński, sekretarz – Edward Próch-
niak, członkowie: Julian Marchlewski, Józef Unszlicht oraz Feliks Kon39. 

Zgodnie z dyrektywą władz sowieckich członkowie Polskiego Biura CK 
RKP mieli przybyć do Polski wraz z pierwszymi oddziałami Armii Czer-
wonej. Już 23 lipca 1920 r. w Moskwie zapadła uchwała, iż po przybyciu 
do Polski natychmiast Polskie Biuro przekształci się w Tymczasowy Ko-
mitet Rewolucyjny Polski (TKRP). Podjęto decyzję, że przewodniczącym 
TKRP zostanie Julian Marchlewski. Postanowiono tak wyłącznie ze wzglę-
dów taktycznych. Faktyczny przywódca Polskiego Biura CK RKP – Feliks 
Dzierżyński – jako szef Czeka miał w Polsce bardzo złą opinię. CK RKP(b) 
na czele z Leninem podczas posiedzenia w dniu 23 lipca 1920 r. zatwierdził 
skład Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski40. 

W komunikacie pod datą 30 lipca 1920 r. członkowie Polskiego Biura 
CK RKP(b) informowali społeczeństwo o utworzeniu Tymczasowego Ko-
mitetu Rewolucyjnego Polski (TKRP) w Białymstoku, jego składzie osobo-
wym oraz programie działania. Zadaniem TKRP miała być budowa ustroju 
sowieckiego w Polsce do chwili utworzenia stałego rządu robotniczo-wło-
ściańskiego.

38 Dokumenty i materiały do stosunków polsko-radzieckich, t. 2, Warszawa 1961, 
s. 575–576; W. Najdus, Poglądy grup SDPR i KPRP w Rosji w latach 1917–1920 na 
kwestię narodową, „Z pola walki” 1967, nr 2, s. 127. Warto jednak nadmienić, że więk-
szość polskich komunistów była przekonana o negatywnych następstwach faktu wkro-
czenia Armii Czerwonej na ziemie rdzennie polskie.
39 Polsko-sowietskaja wojna 1918–1920, red. J.J. Kostiuszko, cz. 1, Moskwa 1994, 
s. 147; A. F. Hackiewicz, Polskije internacjonalisty w borbie za włast Sowietow w Bie-
łorussii, Mińsk 1967, s. 123.
40 Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Socjalno-Politiczieskoj Istorii (RGASPI) 
w Moskwie, f. 63, op. 1, d. 82; W Najdus, Lewica polska w kraju Rad 1918–1920, War-
szawa 1971 s. 298–299; T. Żenczykowski, Dwa Komitety 1920, 1944. Polska w planach 
Lenina i Stalina, Paryż 1984, s. 31.
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W tym celu TRKP jako tymczasowy rząd robotniczo-włościański ogła-
szał, że: 
a) pozbawia władzy dotychczasowy rząd szlachecko-burżuazyjny, 
b) odbudowuje i na nowo organizuje komitety fabryczne w miastach i fol-

warczne na wsi, 
c) powołuje do życia miejscowe komitety rewolucyjne, 
d) ogłasza za własność narodu fabryki, majątki ziemskie oraz lasy i oddaje 

je pod zarząd komitetów robotniczych miejskich i wiejskich, 
e) gwarantuje nietykalność ziemi włościan, 
f) powołuje do życia organy bezpieczeństwa, gospodarcze i aprowizacyjne, 
g) gwarantuje obywatelom lojalnie wykonującym rozkazy i polecenia władz 

rewolucyjnych zupełne bezpieczeństwo41.

Rewkomy
Niezależnie od utworzonego Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego 

Polski dowódcy poszczególnych dywizji Tuchaczewskiego, operujących na 
obszarze Mazowsza Północnego, tworzyli powiatowe, miejskie lub wiejskie 
komitety wojskowo-rewolucyjne, tzw. rewkomy. Miały one wprowadzać 
„porządek sowiecki” oraz dbać o to, by ich „ujawnienie się” po ustąpieniu 
wojska polskiego „robiło wrażenie spontanicznego ruchu rewolucyjnego” 
na ziemiach polskich42.

Zadaniem rewkomów było zapewnienie żywności i środków transportu 
oddziałom Armii Czerwonej, zapewnienie aprowizacji ludności, siły robo-
czej do wszelakich prac. Działały również trybunały rewolucyjne z prawem 
karania „przeciwników władzy ludowej” śmiercią, a egzekucji mogli doko-
nywać funkcjonariusze milicji po wyroku trybunału, od którego nie było od-
wołania. Mniejszej wagi sprawy rozstrzygały sądy ludowe złożone z trzech 
sędziów wybieranych przez komitety robotnicze, zakładowe lub folwarcz-
ne. Tworzono też milicję ludową. W szeregach milicji ludowej powoływa-
nej w miastach znaleźli się polscy komuniści, robotnicy, członkowie żydow-
skich partii robotniczych: Bundu i Poalej Syjon, we wsiach zaś – służba 
folwarczna.

Powiatowe komitety rewolucyjne próbowały uporać się z głodem, jaki 
panował wśród najuboższej ludności cywilnej. Jeden z członków powiato-
wego rewkomu w Ciechanowie – Kazimierz Tomaszewski – przeciwstawił 

41 RGASPI, f. 68, op. 1, d. 1, 1. 1–2.
42 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. 2: 
(1919–1939), Londyn 1985, s. 294.
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się grabieży przez bolszewików zapasów cukru z ciechanowskiej cukrowni, 
gdzie był zatrudniony. Komitety rewolucyjne przeprowadzały rejestrację ar-
tykułów spożywczych i przedmiotów pierwszej potrzeby znajdujących się 
w magazynach przedsiębiorstw handlowych. W wielu miastach nakładano 
kontrybucję na najbogatszych kupców43. 

Rewkomy na Mazowszu Północnym powstały we wszystkich powiatach, 
miastach i w części gmin oraz większych wsi zajętych przez bolszewików. 
Procedura ich powoływania była podobna – pojawiał się bolszewicki ko-
misarz, który zwoływał zebranie ludności w celu wyboru składu rewkomu. 
Najczęściej, ze względu na niską frekwencję zebranych, powoływał jego 
członków sam komisarz. Dla przykładu, XV Armia między 5 a 10 sierpnia 
1920 r. utworzyła w powiecie ostrołęckim pięć rewkomów gminnych. Zna-
my nazwiska komisarzy wojskowych, którzy powoływali rewkomy. Byli to: 
w Goworowie – Fiłatow, Piskach – Śniegow, Czerwinie – Wilnis, Troszynie 
– Puchtin, Rzekuniu – Worowien. Do inicjatorów powołania niektórych ko-
mitetów wojskowo-rewolucyjnych na terenie powiatu makowskiego nale-
żeli: Griniewicz w Karniewie i Ozolin w Perzanowie. Miejski komitet rewo-
lucyjny w Różanie powołał Czeredniczenko44.

Przewodniczącym rewkomu powiatowego w Ostrołęce został były ostro-
łęcki stolarz Motel Cycowicz, członek Poalej Syjon. Znalazł się na terenie 
Rosji jako bieżeniec. Po wybuchu Rewolucji Październikowej zaciągnął się 
w szeregi Armii Czerwonej45.

Komisarzem wojskowym z ramienia XV Armii w Pułtusku był Prokofi ej 
Tofmakow. Jego sztab mieścił się w domu Golatowskich przy ul. Warszaw-
skiej, naprzeciwko zniszczonego mostu przy trakcie do Wyszkowa. Funkcję 
przewodniczącego rewkomu w Pułtusku pełnił czerwonoarmista Stanisław 
Cieślak. Innymi jego działaczami byli sowieccy żołnierze: Jakow Radio-
nienko, Wasilij Amielczenkowicz oraz Żydzi z XV Armii – Jan Weinberg, 
Roman Rubinstein, Dawid Najman i Chaim Lubowicz46.

43 J. Szczepański, Budowa sowieckiego aparatu władzy w 1920 roku w Polsce, [w:] 
Rok 1920. Wojna i polityka, red.M. Szumiło, Lublin 2011, s. 62–64; M. Klimecki, So-
wietyzacja Polski w 1920 roku, s.230.
44 Rosyjskij Gosudarstwiennyj Wojennyj Archiw (RGWA) w Moskwie, f. 200, op. 2.d. 
149, l.7–14; d.193, l.73. Przewodniczącym rewkomu w gminie Obryte (powiat pułtuski) 
był Dubrowin.
45 W świetle wspomnień Awiezera Dvori (Kuferminca), [w:] Księga Żydów Ostrołęc-
kich, s. 227. W Armii Czerwonej służył także inny mieszkaniec Ostrołęki – Berel Ra-
kowski.
46 J. Szczepański, Wojna 1920 w powiecie pułtuskim, s. 21.
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Przewodniczącym rewkomu w Mławie został Tytus Dzikowski, kierow-
nik Wydziału Administracyjnego Moskiewskiej Rady Delegatów i pracow-
nik Komisariatu Ludowego Oświaty RSRR47. 

Powiatowy Komitet Rewolucyjny w Ciechanowie znalazł sobie siedzi-
bę w dawnym domu Bryma przy ulicy Warszawskiej. Spośród jego człon-
ków szczególnie aktywny był miejscowy komunista Antoni Krajewski, któ-
ry domagał się usunięcia polskich godeł z ciechanowskiego ratusza. Dzięki 
pomocy członków rewkomu w Ciechanowie bardzo szybko opracowano 
dla powołanej czerezwyczajki listę mieszkańców miasta zaangażowanych 
w walkę z bolszewicką inwazją. Przekazano też informacje o domach za-
możniejszych mieszkańców Ciechanowa, które należało obrabować. W naj-
trudniejszej sytuacji były rodziny, z których synowie wstąpili do wojska pol-
skiego w charakterze ochotników48.

Na czele przasnyskiego komitetu rewolucyjnego stali Jan Kaszew-
ski i ideowy komunista, nauczyciel Alfons Ludomir Morawski. Ten ostat-
ni, przemawiając do miejscowej ludności z balkonu żydowskiej kamienicy 
w rynku, miał powiedzieć między innymi: „Jak oka swego nie zobaczycie, 
tak nie zobaczycie już nigdy żołnierza polskiego”. Na szefa milicji ludo-
wej powołano żydowskiego buchaltera w przasnyskim tartaku. W powie-
cie przasnyskim aktywnością w tworzeniu komitetów folwarcznych wyka-
zał się powiatowy instruktor Związku Zawodowego Robotników Rolnych 
– Jan Wewerko49. 

W skład powiatowego komitetu rewolucyjnego w Mławie wchodzili: Wa-
lerian Sobociński z zawodu szewc – jako przewodniczący, trzej mławscy na-
uczyciele – Franciszek Rusek (komisarz bezpieczeństwa i Milicji Ludowej), 
Józef Miliński (sprawy oświaty), Aleksander Kruszewski (sprawy aprowiza-
cji), kasjer magistratu Zygmunt Pawłowski (sprawy fi nansów powiatowych), 
robotnik Józef Zakrzewski (sprawy rolnictwa). Ponadto w skład wspomnia-
nego rewkomu wchodzili niemający konkretnego przydziału zadań mławscy 
robotnicy: Wilhelm Olszyński, Piotr Szczepkowski i Jan Rogalski50.

47 O działalności rewkomów szerzej: J. Szczepański, Wojna 1920 na Mazowszu i Pod-
lasiu, Warszawa–Pułtusk 1995, s. 173–190.
48 J. Pełka, Patrioci czy zdrajcy? Historia jednej tablicy, „Tygodnik Ciechanowski” 
1990, nr 19, s. 1, 5.
49 R. Waleszczak, Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866–1939, s. 258.
50 R. Juszkiewicz, Mława – jej dzieje – lata 1914–1939, tom III (część pierwsza), 
s. 215.
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Warto podkreślić że większość członków rewkomu powiatowego w Mła-
wie była członkami Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Nie byli nimi 
Józef Miliński, Zygmunt Pawłowski oraz Stanisław Kruszewski, należący 
do PPS-Lewicy51.

Pochodzący z Uniszek Zawadzkich komunista Bronisław Mazgiewicz 
w swoich pamiętnikach napisał: 

W sierpniu 1920 roku, gdy Armia Radziecka wkroczyła do Mławy, to na wezwanie KPRP 
ja razem ze znajomymi towarzyszami wstąpiłem do szeregów Armii Czerwonej i pod prze-
wodnictwem tow. Franciszka Ruska braliśmy udział z bronią w ręku w organizacji wszyst-
kich urzędów rewolucyjnych w Mławie i w całym powiecie mławskim. Tow. Rusek przez 
okres dwóch tygodni pełnił funkcję 1-szego sekretarza (komisarza) Rewolucyjnego Komite-
tu Powiatowego KPRP (…), funkcję komendanta powiatowego Milicji Ludowej i wiele in-
nych funkcji. Tow. Skolimowski był zastępcą Ruska, a ja byłem ich adiutantem52.

Na rozkaz bolszewickiego komisarza utworzono w Makowie dwa komi-
tety rewolucyjno-wojskowe. Rewkomem powiatowym w Makowie kiero-
wał socjalista Teodor Jan Piotrowski, zatrudniony wcześniej jako zastępca 
sekretarza Wydziału Sejmiku Powiatowego. Na czele rewkomu miejskiego 
w Makowie stał pochodzący z biednej miejscowej rodziny 24-letni Fajwel 
Blum, ukrywający się do tej pory dezerter z Wojska Polskiego, „sympatyk 
Cairei Cijon, członek Pirchej Cijon”53.

W niektórych miastach do nowych władz starano się pozyskiwać osoby 
obdarzone autorytetem. Zgodnie z życzeniem społeczności żydowskiej na 
stanowisko burmistrza Makowa komisarz bolszewicki wyznaczył ogólnie 
szanowanego Stanisława Artyfi kiewicza, który już pełnił tę funkcję po od-
zyskaniu niepodległości. Członkami makowskiego magistratu zostali nato-

51 Zygmunt Pawłowski wspominał: „Rosjanie nie uzgodnili ze mną, że mam być 
członkiem rewkomu. Najpierw ogłosili w mieście, że jestem członkiem rewkomu, a po-
tem mnie zawołali i kazali pełnić funkcję szefa fi nansów. Właśnie te ogłoszenia w po-
staci afi szów były potem dowodem przeciwko mnie na sprawie sądowej. (…) Ani ja, 
ani Kruszewski nie byliśmy komunistami, byliśmy natomiast lewicowcami”, cyt. za 
R. Juszkiewicz, s. 215.
52 R. Juszkiewicz, s. 217.
53 53. J.M. Skurnik, Maków, [w:] Księga Pamięci Gminy Żydowskiej Maków Ma-
zowiecki, s. 75; A. Pacholczykowa, Piotrowski Teodor Jan (1892–1975), [w:] Polski 
Słownik Biografi czny, t. 26, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 514. 
Na radykalne poglądy Teodora Jana Piotrowskiego istotny wpływ miały wydarzenia 
Rewolucji Październikowej w Rosji, gdzie wówczas przebywał.
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miast członkowie rodziny (ojciec, brat i siostra) przewodniczącego miejskie-
go rewkomu – Fajwela Bluma54.

Warto nadmienić, że Fajwel Blum uczestniczył w rekwirowaniu towarów 
w bogatych żydowskich sklepach. Tłumaczył dawnym swoim sąsiadom, „że 
tak musi to być zrobione dla dobra rewolucji i dla dobra biednej ludności 
i robotników, którzy są wyzyskiwani przez burżuazję”55.

Wielu współpracujących z bolszewikami przedstawicieli inteligencji 
miejskiej z terenu Mazowsza Północnego liczyło na szybki awans w spo-
łecznej hierarchii. Niektórzy z nich, jak np. Stankus, kierownik Szkoły Po-
wszechnej w Goworowie, zgłosili się do pracy w rewkomie, by, udając zwo-
lenników nowego ustroju, uniknąć represji ze strony władz sowieckich56.

Mimo zakazu kierownictwa Polskiej Partii Socjalistycznej w organizacji 
niektórych komitetów rewolucyjnych brali udział niekiedy szeregowi człon-
kowie PPS. Uczestniczyli oni w pracach komitetów rewolucyjnych m.in. 
w Ciechanowie, Lipnie i Ostrołęce57. Nie wszędzie udział członków PPS 
w rewkomach był szczery. Na przykład w Ciechanowie i Lipnie pepeesowcy 
wstąpili do komitetów rewolucyjnych w celach dywersyjnych. Pozosta wali 
oni związani z konspiracyjną działalnością Związku Obrony Ojczyzny58. 

W większości z miast Mazowsza Północnego komitety rewolucyjno-woj-
skowe były zdominowane przez przedstawicieli ludności żydowskiej, z któ-
rą dowódcy Armii Czerwonej łatwiej mogli się porozumieć w języku rosyj-
skim i bardziej można było jej ufać.

W skład wielu powiatowych i miejskich komitetów rewolucyjnych 
wchodzili żydowscy działacze Bundu i Poalej Syjon. Znali oni dobrze język 
rosyjski i okazywali wyjątkową przychylność Armii Czerwonej. W Komi-
tecie Wojskowo-Rewolucyjnym w Wyszkowie zasiedli Żydzi: Chaim Dzba-
nek i Wongrow, w Ostrołęce – wspominany już Motel Cycowicz oraz Chana 
Oliwersztein, w Chorzelach – Abraham Michael Adler, zastępca przewod-

54 J.M. Skurnik, Maków…, op. cit., s. 75.
55 Ibidem.
56 RGWA, f. 200, op. 2, d. 193, l.74; J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, 
Warszawa–Ostrołęka–Pułtusk 1997, s. 86–87.
57 A. Leinwand, Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko-radzieckiej 1919–
1920, Warszawa 1964, s. 213.
58 Ibidem; AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa (KCNP), sygn. 147, k. 49–
60.
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niczącego. Na czele rewkomu w Różanie stał Abram Segał – nie tak dawno 
szydzący z wartości bojowej armii polskiej59. 

Jednym z nielicznych miast Mazowsza Północnego, w którym nie odno-
towano udziału przedstawicieli społeczności żydowskiej, była Mława. Je-
dynym Żydem na mniej eksponowanym stanowisku w strukturach nowej 
władzy w Mławie był Józef Mitzenmacher, zastępca komendanta Milicji Lu-
dowej60.

Na terenach zajętych przez Armię Czerwoną młodzież żydowska maso-
wo wstępowała w szeregi milicji ludowej, oddając w ten sposób swe usłu-
gi służbie nowemu porządkowi. Członkowie milicji ludowej byli uzbrojeni 
w karabiny, ale rzadko kiedy umundurowani. Nosili za to czerwone opaski. 
W Mławie, gdzie milicja ludowa powstała z członków straży obywatelskiej, 
kazano jej członkom zamienić opaski biało-czerwone na czerwone, „aby nie 
drażnić swoim burżujskim kolorem żołnierzy Armii Czerwonej”61.

Członkowie powołanego 150-osobowego oddziału milicji ludowej, skła-
dającego się z biednych makowskich Żydów, oprowadzali bolszewików po 
mieszkaniach i sklepach handlarzy i kupców, ułatwiając im w ten sposób ra-
bunek. Dzięki ich informacjom bolszewicy dowiedzieli się o istnieniu w Ma-
kowie magazynu amerykańskiego Komitetu Ratunkowego dla Ofi ar Wojny. 
Pod groźbą śmierci żądali wydania im zapasów. Żydowscy milicjanci an-
gażowali się w organizowanie mityngów i wieców na makowskim rynku, 
w których ochoczo uczestniczyła ludność żydowska. Zaopatrywali również 
oddziały Armii Czerwonej w żywność, szukali podwód i furażu62.

Współpraca Żydów z Armią Czerwoną szczególnie dobrze układała się 
w Wyszkowie. Tam też powstał żydowski oddział ochotniczy wspomagają-
cy bolszewików. Oddział ten rekrutował się przeważnie spośród młodzie-
ży, której imponowały głoszone przez Lenina i Trockiego hasła rewolucji 
społecznej. Komuniści nie mieli jednak zaufania do miejscowych Żydów, 
uznając ich za element niepewny ideologicznie. Gdy do Wyszkowa przy-
byli członkowie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, na pole-

59 J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, s. 82–83, 120.
60 R. Juszkiewicz, Mława – jej dzieje – lata 1914–1939, tom III (część pierwsza), 
s. 217. Józef Mitzenmacher potem prowadził działalność polityczną pod nazwiskiem 
Jan Alfred Reguła.
61 Ibidem, s. 215; M. Klimecki, Polrewkom i Galrewkom. Sowietyzacja Polski latem 
1920 roku, [w:] Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, 
red. J. Cisek, Warszawa 2010, s. 404.
62 I. Wesołek, s. 97. Bolszewicy zabrali tylko część zapasów, znaczną ich ilość udało 
się członkom Komitetu ukryć przed najeźdźcą.
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cenie Marchlewskiego i Dzierżyńskiego Żydzi zostali usunięci z miejscowe-
go rewkomu63.

W Drobinie rewkom utworzony został na mocy Rozkazu politycznego od-
działu 54-ej strzeleckiej dywizji do drobińskiej gminy, w którym czytamy: 

Bohaterstwem i potęgą czerwonej armii oczyszczono wszystkie majątki i fabryki od pol-
skich panów i obywateli i cała władza przechodzi w ręce robotników i chłopów, jako praw-
dziwych gospodarzy owoców swej pracy. Polityczny oddział 54 dywizji wyznacza wojen-
no-polityczny rewolucyjny komitet na drobińską gminę, jako najwyższą cywilną władzę na 
terenie drobińskiej gminy w następującym składzie: prezesem tow. Rozwadowski Wład., 
członkami tow.: Politowski Marian i Dąbrowski Wacław64.

Nowe władze, mianując członków drobińskiego rewkomu, nie pytały się 
o ich zgodę, lecz nakazały im pełnić czynności urzędowe. Według podobne-
go wzorca organizowano także rewkomy po wsiach, o czym świadczy pismo 
następującej treści: 

Do sołtysa wsi Nowa Wieś:
Jutro na g. 12 odbędzie się zebranie, żeby byli ludzie w domu. Przyjedzie wojenno-rewo-

lucyjny komitet na wybór komitetu. Prezes komitetu rewolucyjnego Rozwa dowski65.

W Bielsku członkami komitetu rewolucyjnego zostali mieszkańcy tej 
osady: A. Żabowski (przewodniczący), Fr. Lewandowski, Wł. Betlejewski, 
Lewicki i sklepowy spółdzielni Robotnik – Gruszczyński66.

Autorytetu rewkomów nie podnosili przypadkowo wybierani ich prze-
wodniczący. Tak było m.in. w Bieżuniu. Według jednego z jego mieszkań-
ców: 

Drugiego dnia zwołano wiec (…) przemawiał jeden po rusku i trochę po polsku, powie-
dział, że muszą wybrać komisarza, który będzie rozdawał ziemię i wszystkim rządził. Za-
pytał, kogo chcemy wybrać? Przywitowski dla śmiechu krzyknął, że Kopycińskiego – wia-
domo było, że Kopyciński ma kota, więc wszyscy wołali: „dobry, dobry”. Kopycińskiego 
ubrano w tużurek, taki do kolan, stojący kołnierzyk, krawat, białe rękawiczki i bolszewicy 
obwozili go wolantem po Bieżuniu. Jeździli też na wioski. W Dąbrówkach chłopi pytali, 
„Panie komisarzu, ile ziemi przydzielisz?”. Komisarz odpowiadał: „Ile kozłów wywiniesz, 
tyle ziemi dostaniesz”. I tak Kopyciński był komisarzem przez tydzień, a potem, kiedy po-
wróciła prawowita polska władza, zamiatał rynek. Nikt go nie sądził, gdyż wszyscy uwa żali 

63 J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków Mazo-
wiecki, s. 96.
64 T. Świecki, F. Wybult, s. 369.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
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go za niespełna rozumu. Bolszewicy i nasi komuniści wyrządzili jednak ludziom wielkie 
szkody (…)67.

Organizacji rewkomów towarzyszyły zazwyczaj mityngi, wiece i zebra-
nia agitacyjne. Urządzano je w ten sposób, że najpierw wysyłano do miasta 
czy osady orkiestrę lub naprędce zmobilizowanych „grajków”, przyciągają-
cych widzów na duży plac, po czym komunista na koniu lub mównicy prze-
mawiał do zebranych.

Podczas mityngów, wieców wygłaszano przemówienia w języku rosyj-
skim, polskim i żydowskim, „opisując w barwnych kolorach raj bolszewic-
ki, do którego mieli wprowadzić uciemiężony przez panów, fabrykantów 
i księży lud roboczy”. Zazwyczaj kończyły się one skandowaniem okrzy-
ków: „Niech żyje Armia Czerwona! Niech żyje Lenin! Niech żyje Trocki!”68. 

Jak zapamiętał mieszkaniec Mławy – dr Józef Longin Ostaszewski: 

Bolszewicy urządzili w ciągu swojego dziesięciodniowego pobytu kilka festynów 
w gmachu Lutni, w duchu bolszewickim, po rosyjsku. (…) Mitingi były organizowane także 
na placu przed gmachem magistratu. Przychodziło na nie więcej jak 300 osób, spośród któ-
rych większość stanowili Żydzi”69.

Częste mityngi, zazwyczaj tylko z udziałem ludności żydowskiej, były 
organizowane na makowskim rynku. Na mityngach najczęściej występował 
z ostrymi, komunistycznymi przemowami w jidysz i po rosyjsku przewod-
niczący makowskiego rewkomu miejskiego – Fajwel Blum oraz jego brat 
Welw, który „mówił szybko i na jednym oddechu cytował Marksa, Lenina 
i… Borochowa”70.

67 K. Bieniewski, Widziane oczami trzynastoletniego subiekta, „Bieżuńskie Zeszyty 
Historyczne”, nr 8, Bieżuń 196, s. 118–119. Jak wspominała S. Kołodziejska, Bolsze-
wicy w Bieżuniu, „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, nr 8, Bieżuń 196, s. 116–117, Ko-
pyciński „wskazywał bolszewikom bogatsze domy, a który dom wskazał – towarzysze 
bolszewicy obrabowali go doszczętnie, wymyślając mieszkańcom od burżujów”.
68 RGWA, f. 200, op. 2, d. 535, 1. 132–133; f. 9, op. 9, d. 58, 1. 26–30, I. 53–55; Par-
tyjno-politiczeskaja rabota w Krasnoj Armii (III 1919–1920 g.), Moskwa 1964, s. 395–
401; CAW, Dowództwo Frontu Północnego, sygn. 19, nr 33.
69 J. Ostaszewski, Dzieje Mławskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, Mława 
1931, s. 29–30. Podobnie było w Pułtusku, gdzie mitingi organizowano na miejscowym 
rynku, J. Szczepański, W Polsce Odrodzonej, [w:] Dzieje Pułtuska, tom II – 1795–1989, 
red. A. Koseski, J. Szczepański, Pułtusk 2017, s. 228.
70 J.M. Skurnik, Maków, s. 75. Fajwel Blum mówił z pogardą „o dziewczęcych rękach, 
które nie pracują i całe dnie trwają bezczynne”. Do tego groził, że „te rączki będą obci-
nane, gdy się podniosą przeciw władzy bolszewickiej”.
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Przy obejmowaniu władzy każdy powiatowy komitet rewolucyjny zwra-
cał się do ludności za pośrednictwem odezwy lub plakatu. Większość tek-
stów ukazywała się w języku rosyjskim i polskim, a niejednokrotnie także 
w języku jidysz. 

Na bolszewickich plakatach propagandowych Polska występowała za-
zwyczaj z przymiotnikiem „biała” lub „pańska”. Sposób, w jaki ukazywano 
orła białego, świadczył o tym, że rząd sowiecki, pałając nienawiścią i żądzą 
odwetu za zajęcie Kijowa, manifestował swój lekceważący stosunek do Pol-
ski. Na wielu plakatach dominowały ilustracje karykaturalne, ośmieszają-
ce zarówno Piłsudskiego, jak i Polaków. Zbiorowym bohaterem była Armia 
Czerwona i czerwonoarmiści, osoby ogromnych rozmiarów, o szlachetnym 
wyrazie twarzy. Wyraźnie kontrastowały one z polskim panem – niewielkie-
go wzrostu, z wielkim brzuchem, z sumiastymi wąsami, nadziewanym na 
bagnet czerwonoarmisty71.

Bolszewicy, przygotowani do prowadzenia agitacji, przy każdej nadarza-
jącej się okazji podejmowali rozmowy z mieszkańcami polskich wsi. Wy-
mieniali przyczyny, które miały usprawiedliwić wkroczenie Armii Czerwo-
nej do Polski.

Zakładane na obszarze Mazowsza Północnego powiatowe, miejskie 
i gminne komitety rewolucyjne nakazywały oddanie broni, grożąc karą 
śmierci za niewykonanie tego polecenia. Usuwały polskie godła i symbole, 
wprowadzając zarazem symbolikę sowiecką. Próbowały uporać się z gło-
dem, jaki panował wśród żołnierzy Armii Czerwonej, ale także najuboż-
szej ludności cywilnej. Przeprowadzały rejestrację artykułów spożywczych 
i przedmiotów pierwszej potrzeby znajdujących się w magazynach przedsię-
biorstw handlowych. Mienie, towary najbogatszych kupców podlegały kon-
trybucji. Kupcy mieli zarazem obowiązek otwarcia sklepów i sprzedaży po-
zostałych towarów po śmiesznie niskich cenach72. 

Wiele rewkomów przygotowywało przejęcie przez rewolucyjną wła-
dzę mieszkań i sklepów w mieście oraz okolicznych majątków ziemskich. 
W miastach palono hipoteki, chcąc zniszczyć dokumenty potwierdzające 

71 Szeroko na ten temat: A.J. Leinwand, Bolszewicki plakat propagandowy w okre-
sie wojny polsko-sowieckiej 1920 roku, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-
-Wschodniej” 1992, t. 27, s. 75–86. A.J. Leinwand, Sztuka w służbie utopii. O funkcjach 
politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji radzieckiej lat 1917–1922, 
Warszawa 1998, s. 146–150. Kilkadziesiąt plakatów wykonał znakomity artysta Wło-
dzimierz Majakowski, który był jednocześnie autorem tekstów i rysunków.
72 M. Klimecki, Polrewkom i Galrewkom. Sowietyzacja Polski latem 1920 roku, 
s. 403–404.
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prawo własności burżuazji i ziemiaństwa. Wśród mieszkańców kolportowa-
no ogromne ilości odezw i ulotek, zapowiadających wkroczenie oddziałów 
Armii Czerwonej do Warszawy73. 

Władze rewkomów były suto wynagradzane przez dowództwa poszcze-
gólnych armii sowieckich operujących na zajętych terenach Mazowsza Pół-
nocnego. Wydział Rewkomów XV Armii dysponował kwotą 3,5 mln rbs74.

Powstające na trasie przemarszu Armii Czerwonej wiejskie rewkomy 
składały się z przedstawicieli robotników rolnych i służby folwarcznej. Ko-
mitetami folwarcznymi stawały się wszystkie koła Związku Zawodowego 
Robotników Rolnych. Polecono przeprowadzić w nich wybory nowych za-
rządów oraz uruchomić gospodarkę folwarczną według komunistycznych 
zasad. Na czele komitetów parobczańskich stawali na ogół dawni delega-
ci służby folwarcznej, pozbawieni pracy za udział w strajkach i działalność 
związkową w latach 1918–1919. W gminach likwidowano urzędy wójtów, 
a ich czynności przekazywano gminnym rewkomom75.

Gminne i folwarczne komitety rewolucyjne współpracowały z bolsze-
wikami, ściągając od chłopów żywność dla czerwonoarmistów, pokazując 
miejsca, gdzie ziemianie przed ewakuacją ukryli kosztowności, bydło i ko-
nie. W Czarnostowie mechanik dworski Słomkowski, posiadając pas od 
młockarni, którego nie pozwolił wywieźć właścicielowi majątku Gniazdow-
skiemu, zorganizował w majątku młóckę zboża na potrzeby stacjonującego 
w Czarnostowie sowieckiego oddziału76.

Komitety gminne zajmowały się głównie przeprowadzeniem ewiden-
cji pozostawionego w majątkach ziemskich inwentarza, sprzętem i młóc-
ką zboża, uruchomieniem młynów, organizacją wykopów ziemniaków lub 
zabezpieczeniem kartofl isk przed samowolnym kopaniem ziemniaków, do-
starczeniem dla czerwonoarmistów koni i podwód. Strzegły też lasów przed 
samowolnym wyrębem drzewa przez chłopów. Wielu z nich, przystępują-
cych do wyrębu drzewa w lasach, zostało zaaresztowanych. Tuż po wkro-

73 Ibidem; AAN, TKRP, sygn. 168/111–17, k. 6; „Kurier Warszawski” 1920, nr 233, 
s. 3.
74 RGWA, f. 200, op. 2, d. 128, l. 28; d. 193, 1. 74.
75 RGWA, f. 200, op. 2, d. 132, l. 37.; d. 194, 1. 64–66.
76 Rząd, ziemiaństwo a Związek Robotników Rolnych, Warszawa 1921, s. 32; Rola 
członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej pod-
czas najazdu bolszewickiego, Warszawa 1921.



Okupacja sowiecka Mazowsza Północnego podczas najazdu 1920 roku

35

czeniu oddziałów Armii Czerwonej część mieszkańców wsi przystąpiła do 
przejmowania ziemi i dobytku ziemiaństwa77. 

Gminne komitety zajmowały się przeprowadzaniem ewidencji pozosta-
wionego w majątkach ziemskich inwentarza, zbiorem zbóż, uruchomieniem 
młynów, organizowały wykopki ziemniaków, dostarczały dla sowieckich 
żołnierzy koni i podwód78.

W powiecie makowskim, poza komitetami wojskowo-rewolucyjnymi 
w Makowie i Różanie, utworzono rewkomy gminne i wiejskie w Krasnosiel-
cu, Czarnostowie, Karniewie, Perzanowie, Sielcu i Szelkowie. Od dowódz-
twa sowieckiej XV Armii otrzymały one na swoją działalność łączną kwotę 
w wysokości 400 tys. rbs. Dla pracowników rewkomu w Karniewie zabez-
pieczono za miesiąc sierpień pieniądze na pensje w wysokości 15 tys. rbs, 
w Szelkowie – kwotę 6 tys. rbs79.

Po kilku dniach funkcjonowania rewkomów w większych miastach Ma-
zowsza Północnego rozpoczynała działalność czerezwyczajka, czyli Nad-
zwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. Na jej cze-
le stawali często kryminaliści. Szefem czeka w Ostrołęce był np. niejaki 
Kowalewski, karany przez władze polskie za przestępstwa natury krymi-
nalnej80.

Głównym celem czerezwyczajki były aresztowania i skazanie na karę 
śmierci szczególnie niebezpiecznych wrogów władzy ludowej. Wśród nich 
byli m.in. odwołani ze stanowiska burmistrza: miasta Pułtuska – Stanisław 
Śniegocki, Przasnysza – Maciej Żmijewski, Makowa – Karol Włoczkowski, 
Różana – Piotr Zygmunt, Sierpca – Józef Chrapkowski81.

Z rozkazu przewodniczącego rewkomu w Różanie, Abrama Segała, miej-
scowa czerezwyczajka aresztowała członków różańskiego Obywatelskiego 
Komitetu Obrony Państwa, przedstawicieli „inteligencji i burżuazji”: Jerze-

77 Pamiętniki chłopów, seria 2, Warszawa 1936, s. 512. Przykłady współpracy robotni-
ków rolnych z bolszewikami, [w:] Rola członków ZZ RP podczas najazdu bolszewickie-
go, Warszawa 1921.
78 Rola członków ZZ RP podczas najazdu bolszewickiego, s. 337.
79 Szeroko na ten temat J. Szczepański, Wojna 1920 w Ostrołęckiem, s. 79–81.
80 Centr Chranienija Istoriko-Dokumentalnych Kolekcji w Moskwie (CHIDK), f. 308, 
op. 9, d. 53, l.152; J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, s. 81.
81 CHIDK, f. 308, op. 9, d. 49, l.152; J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, 
s. 120–122; J. Szczepański, Wojna 1920 roku w powiecie pułtuskim, s. 22.



Janusz Szczepański 

36

go Bałtusisa, Antoniego Skwarskiego, Kazimierza Strupczewskiego, Ludwi-
ka Malowańczyka, Wiktora Zawadzkiego82.

Decyzją czerezwyczajki zaaresztowano na Mazowszu Północnym kil-
ku księży proboszczów. Byli wśród nich: ks. Józef Piekut z Przasnysza, 
ks. Franciszek Flaczyński z Makowa oraz ks. proboszcz Leon Gościcki 
i ks. wikary Stanisław Nowakowski z Goworowa83.

Na liście osób mających być aresztowanymi w Wyszkowie znalazł się 
również proboszcz Wiktor Mieczkowski. Za radą lekarza pracującego w so-
wieckim szpitalu polowym dr. Dymskiego ukrył się do czasu odwrotu bol-
szewików z Wyszkowa84.

Bolszewicka czerezwyczajka rozpoczęła działalność w Wyszkowie 
17 sierpnia 1920 r. tuż po opuszczeniu plebanii przez kierownictwo TKRP. 
Wydała ona siedem wyroków śmierci. Czekiści 11. Dywizji Strzelców Ar-
mii Czerwonej przeprowadzili skazańców na drugi brzeg Bugu do Rybienka 
Leśnego. Po torturach, m.in. zdejmowaniu żywcem skóry z rąk (nazywano 
to „zdejmowaniem białych rękawiczek”) i nóg („zdejmowaniem ułańskich 
lampasów”), zostali oni powieszeni na sośnie. Czekiści szczególnie okrut-
nie znęcali się nad ppor. Antonim Wołowskim, wziętym do niewoli pod Ra-
dzyminem. Torturowano też żołnierzy, m.in. Brzezickiego i Kowalskiego, 
którzy zdążyli się wycofać z Wyszkowa z oddziałami gen. Żeligowskiego. 
Wśród zamordowanych w Wyszkowie byli także: komendant miejscowe-
go garnizonu, polski rewolucjonista Wasilewski, który prawdopodobnie ze 
względów osobistych został oskarżony przez szefa czerezwyczajki, oraz 
dwóch Żydów-syjonistów z Brańska85.

Społeczeństwo wobec bolszewickich rządów
Postawa poszczególnych grup społecznych, mniejszości narodowościo-

wo-religijnych wobec bolszewickich rządów zależała od stopnia uświado-
mienia narodowego, zamożności, poziomu moralnego, utożsamiania się 
z polską racją stanu.

82 D. Budelewski, Powiat Maków Mazowiecki w latach Drugiej Rzeczypospolitej, 
s. 56–57.
83 M.M. Grzybowski, s.147–154; J. Szczepański, Wojna 1920 roku w Ostrołęckiem, 
s.89–90, 120–121.
84 J. Szczepański, Wojna polsko-sowiecka na ziemi wyszkowskiej, s. 32.
85 W. Mieczkowski, s. 31, s. 39–40. Niektórzy z ówcześnie żyjących mieszkańców 
Wyszkowa twierdzili, że skazani po torturach zostali zakopani żywcem, „Przegląd Ty-
godniowy” 1989, nr 35, s. 6.
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W odpowiedzi na apel ordynariusza diecezji płockiej biskupa Antonie-
go Juliana Nowowiejskiego księża pozostali w swoich parafi ach. Uczynili 
tak mimo wielkiego niebezpieczeństwa grożącego im ze strony bolszewi-
ków. W niemal wszystkich miejscowościach bolszewiccy dowódcy i komi-
sarze zezwalali na odprawianie nabożeństw. Księża otrzymywali jednak po-
lecenie, by unikali poruszania problemów politycznych i społecznych, „bo 
kula w łeb”, jak usłyszał proboszcz parafi i w Wyszkowie ks. Wiktor Miecz-
kowski86.

Duchowieństwo nie zamierzało opuszczać swoich parafi i mimo wie-
lu ostrzeżeń. Korzystało z pomocy parafi an przy wyszukiwaniu kryjówek 
i przebieraniu się w strój cywilny, gdy rzeczywiście groziło mu wielkie nie-
bezpieczeństwo. Z możliwości ukrycia skorzystali m.in. proboszcz gowo-
rowski – ks. kan. Leon Gościcki oraz w obawie przed bolszewicką czere-
zwyczajką – ks. dziekan Wiktor Mieczkowski z Wyszkowa87.

Odwaga oraz wiara duchowieństwa w ostateczne zwycięstwo nad bolsze-
wikami spowodowały, że w polskim społeczeństwie wzmagały się nastroje 
patriotyczno-religijne. Mieszkańcy miast i wiosek zaczęli masowo i demon-
stracyjnie uczęszczać na wspólne modlitwy nie tylko w niedziele, ale i w dni 
powszednie. We wsiach, zwłaszcza dawnych zaściankach szlacheckich, pu-
blicznie śpiewano nabożne pieśni88.

Bardzo często fakt zatrzymania katolickich księży powodował usilne sta-
rania parafi an, a nawet wyznawców innych religii o uwolnienie duchow-
nych. Ks. kan. Leon Gościcki, proboszcz z Goworowa, dekanat różański, 
wspominał: 

Pod wieczór z polecenia czerezwyczajki dokonano u mnie skrupulatnej rewizji (już trze-
ci raz z rzędu), po której mnie i księdza wikarego Nowakowskiego aresztowano i osadzono 
za kratkami (…). Przez cały wieczór, noc i następny dzień tłumy i to bardzo liczne parafi an 
domagały się wypuszczenia kapłanów. Mimo iż nad głowami strzelano, nie rozchodzili się, 
kobiety prosiły i wymyślały (…). Gdy byłem pod mocą bolszewicką, parafi anie zbierali pod-
pisy na oddzielnych arkuszach, a Żyd – stary Gerlic układał podanie o uwolnienie ducho-
wieństwa. Wieczorem wójt Stanisław Karolak, protestant młynarz Wideman oraz miejscowy 

86 RGWA, f. 200, op. 3, d. 193, l. 72–73; RGASPI,f. 68, op. 1, d. 3, l. 28. Podczas wo-
jennej narady III i XV armii sowieckich w dniu 11 września 1920 r. w Lidzie stwierdzo-
no, że na ogół księża pozostali w swoich parafi ach, a tylko jeden ksiądz sympatyzował 
z poglądami bolszewickiej ideologii, W. Mieczkowski, s. 39–40.
87 W. Mieczkowski, s. 39–40; M.M. Grzybowski, s. 157–158.
88 Pamiętniki chłopów, seria II, op. cit., s. 514–515. Nabożeństwa za Ojczyznę syste-
matycznie odprawiano w pułtuskiej kolegiacie, J. Szczepański, Wojna 1920 r. w powie-
cie pułtuskim, s. 21.
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rabin Gerlic udali się jako delegaci do czerezwyczajki. Skutek był oryginalny: mnie wypusz-
czono, delegatów w zamian osadzono za kratki. Ks. Stanisława Nowakowskiego zapędzo-
no następnego dnia do Różana wraz ze wszystkimi aresztowanymi i dopiero po podsunięciu 
przeze mnie myśli, iż ludność oburzona z powodu aresztowania księdza i rabina na pewno na 
ich tyłach będzie robić dywersję – zdecydowali się wypuścić księdza i rabina (…)89.

Pozorną chęć współpracy z najeźdźcą okazywali przedstawiciele inte-
ligencji należący do Związku Obrońców Ojczyzny, m.in. w Ciechanowie. 
Na wiadomość o powstaniu TKRP członkowie ZOO mieli za zadanie nie 
dopuścić do utworzenia Polskiej Czerwonej Armii, zniechęcać ludność do 
wstępowania w szeregi „polskiej rewolucyjnej armii”. Aby zabezpieczyć się 
od ewentualnego poboru do wojska lub przymusowych robót publicznych, 
które mieli zarządzić bolszewicy, należało przyjąć posady fi kcyjne. Ciecha-
nowska inteligencja gremialnie zapisywała się do „czerwonej Milicji Oby-
watelskiej”90.

15 sierpnia 1920 r., gdy oddział polskiej kawalerii wpadł do Ciechano-
wa, członkowie Związku Obrońców Ojczyzny, stanowiący większość miej-
scowej milicji ludowej, chwycili za broń i rozbroili kilkuset bolszewików. 
Wkrótce jednak, na wiadomość o wypieraniu z Ciechanowa jazdy gen. Alek-
sandra Karnickiego przez oddziały Armii Czerwonej, zmuszeni byli opuścić 
swoje miasto91.

W okresie bolszewickiej okupacji konspiracyjną działalność prowadzi-
ły harcerki z Przasnysza. Przebrane za wiejskie dziewczyny ukrywały i kar-
miły polskich żołnierzy, opatrywały, i przewoziły ich do szpitala w Ciecha-
nowie92. 

Na postawę młodzieży inteligenckiej w miastach, niepodatnej na wpływy 
sowieckiej agitacji, narzekał Naczelnik do Spraw Rewkomów XV Armii – 
Mucelan. Stwierdził, że „ulega ona wciąż wpływom nacjonalistów i księży”93.

89 Cyt, za: M.M. Grzybowski, s. 154.
90 CHIDK, f. 482, op. 5, d. 152, l. 3–15; „Kurier Płocki” 1920, nr 209, s. 3.
91 CHIDK, f. 482, op. 5, d. 152, l. 3–15; „Kurier Płocki” 1920, nr 209, s. 3. Podczas 
radu polskiej kawalerii na Ciechanów zniszczono radiostację sowieckiej IV Armii, co 
było jedną z wielu przyczyn klęski wojsk Tuchaczewskiego w Bitwie Warszawskiej 
1920 r.; J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, s. 276–277.
92 W. Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w wal-
kach o niepodległość ojczyzny w latach 1914–1921, część druga, Warszawa 1931, s. 103; 
P. Kaszubowski, Z dziejów harcerstwa w powiecie przasnyskim w latach 1917–1950, 
[w:] 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na ziemi przasnyskiej, Przasnysz 
2002, s. 21.
93 RGWA, f. 200, op. 2, d. 193, l. 72–74; RGASPI, f. 68, op. 1, d. 44, l. 31–32.
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Chłopi zamożni z terenu Mazowsza Północnego faktycznie traktowa-
li bolszewików jako najeźdźców. Większość chłopów posiadających grun-
ta pochowała konie i bydło w lasach i zaroślach, pozakopywała swój do-
bytek. Ludność gromadnie z dobytkiem i inwentarzem kryła się po lasach, 
tak że niektóre wsie podczas inwazji bolszewickiej były prawie wyludnione. 
Znany badacz dziejów Kurpiowszczyzny i działacz Narodowej Demokracji 
Adam Chętnik stwierdził: „Kto mógł, krył się w zarośla i niedostępne bło-
ta. W takich kryjówkach uratowano całe dziesiątki koni w poszczególnych 
wioskach”94. 

J. Mołodenow, jeden z żołnierzy sowieckiej 12. Dywizji Strzelców, 
wspominał po latach, że „polscy chłopi na wejście oswobodzicieli reagowali 
jak zwierzęta”. Nie chcieli oni sprzedawać za pieniądze żywności, ukrywali 
w lasach bydło, strzelali do żołnierzy Armii Czerwonej. Bolszewicy zmusze-
ni byli brać zakładników. „Wyczuwało się wzajemną nienawiść”95.

Znaczna część chłopów małorolnych z terenu północnego Mazowsza po-
czątkowo zachowywała się życzliwie wobec nowej władzy. Nie było jed-
nak wśród nich rewolucyjnego wrzenia. O zabieraniu ziemi dworskiej nie 
było mowy. Przypadki udziału w podziale ziemi dworskiej były sporadycz-
ne. W poważnej mierze decydowała tu obawa przed powrotem wojsk pol-
skich, w których ostateczne zwycięstwo nie wątpiono96.

Na terenach zajętych przez oddziały Armii Czerwonej szczególnie duży 
wpływ na ludność wiejską miało PSL „Wyzwolenie”. Na wieść o ogłosze-
niu Manifestu TKRP stronnictwo to kolportowało wśród mieszkańców wsi 
odezwy ostrzegające przed wpływami bolszewickiej agitacji, zapowiadając 
realizację reform społecznych, m.in. dekretu o reformie rolnej. W odezwie 
Do braci chłopów podkreślano, że tylko w Polsce niepodległej „lud może 
sobie zaprowadzić rząd i cały ustrój społeczny i gospodarczy taki, jaki mu 
potrzebny. Co cudze, co narzucone – to nie może być zdrowe”. W innej 
z odezw mówiono: „Nie kacap z głębokiej Rosji i nie bolszewik uczyć nas 

94 AAN, Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa (AGND), mfm M 394, teka 
10, nr 4805; RGASPI, f. 68, op. 1, d. 44, l. 35; A. Chętnik, Kurpie, Kraków 1924, s. 131. 
Konie ukrywano w lasach w okolicach Przasnysza, „Przasnyska Niezależna” 1990, nr 6, 
s. 5.
95 S. Poltorak, Pobedonosnoje porażenje, Sankt Peterburg 1994, s. 141–142.
96 RGASPI, f. 68, op. 1, d. 7, l. 28, „Gdy chłopom z okolic Wyszkowa, dającym pod-
wody, starano się odwdzięczyć, nakazując wziąć narzędzia rolnicze ze składów małej 
fabryki w Wyszkowie – oni odmówili”.
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będzie. Polski my naród, polski lud – według własnej myśli i zdania zapro-
wadzim swoje ludowe rządy w Polsce naszej”97.

Ogół ludności wiejskiej nie wierzył w dekrety Tymczasowego Komitetu 
Rewolucyjnego Polski. 

Ogromnie charakterystycznym wydaje mi się zdanie – pisze Julian Marchlewski – wy-
powiedziane w rozmowie ze mną przez chłopa, gospodarza średniego w Łomżyńskiem. Gdy 
mu mówiłem, że komuniści gotowi są dać darmo chłopom część ziemi folwarcznej, oświad-
czył kategorycznie, że chłopi darmo nie wezmą i tak uzasadniał: dziś dacie, a jutro na nowo 
dzielić będą i moje zabiorą. Po czym zakończył twardo: cudzego nie chcę, a mojego nie ru-
szajta98.

Wkraczające na Podlasie i Mazowsze oddziały Armii Czerwonej nato-
miast bez obaw, a w wielu przypadkach z radością były witane przez biedotę 
wiejską, która uważała, że dzięki temu nastąpi bezpowrotne odebranie zie-
mi właścicielom majątków ziemskich. Na trasie pochodu wojsk Tuchaczew-
skiego w niektórych folwarkach służba stawiała bramy triumfalne. W pow. 
płockim, w Leszczynie Księżym w pobliżu Bielska, „wybudowano na powi-
tanie bolszewików bramę triumfalną przybraną kwiatami i czerwonymi fl a-
gami”. W Siecieniu dziewczęta ofi arowały wkraczającym żołnierzom kwia-
ty, a we wszystkich folwarkach mówiono o bolszewikach: „nasi idą”99.

Służba dworska na Mazowszu wskazywała bolszewikom miejsca, gdzie 
zakopane zostały srebra i kosztowności, gdzie ukryto konie i bydło. Sama też 
brała czynny udział w rabunku majątków ziemskich. Robotnicy rolni chętnie 
ofi arowywali sowieckim żołnierzom żywność, uczestniczyli w wykopkach 
ziemniaków i młócce zboża na potrzeby Armii Czerwonej oraz wszystkich 
wiecach organizowanych przez sowieckich komisarzy. 

Aktywnie współpracowali z bolszewikami przedstawiciele Związku Za-
wodowego Robotników Rolnych. W powiecie płockim członek zarządu 
płockiego ZZRR i delegat z gminy Kleniewo, Stanisław Szachnowski, przy-

97 AAN, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) „Wyzwolenie”, mfm 109/11, sygn. 2, 
sygn. 4, sygn. 6. Władze PSL „Wyzwolenie” mówiły o ustanowieniu komisji, które 
zaraz po wypędzeniu wroga z kraju przystąpi do realizacji dekretu o reformie rolnej 
z 15 lipca 1920 r. Ostrzegano jednocześnie, że „kto by brał ziemię samowolnie, będzie 
pozbawiony prawa do parcelacji, a obietnice lub podarunki bolszewickie nie mają zna-
czenia”.
98 J. Marchlewski, Rosja proletariacka a Polska burżuazyjna, [w:] J. Marchlewski, 
Pisma wybrane, t. III, Warszawa 1956, s. 780.
99 Rola członków ZZRR, s. 42–49; T. Kuźmiński, Wieś w walce o Polskę Ludową 1910–
1920, Warszawa 1960, s. 253–254; A. Leinwand, Tymczasowy Komitet Rewolucyjny 
Polski, s. 42, „Myśl Niepodległa” 1920, nr 517, s. 732; „Ludowiec” 1920, nr 27, s. 6.



Okupacja sowiecka Mazowsza Północnego podczas najazdu 1920 roku

41

witał bolszewików jako komunista, nazwał „naszymi oswobodzicielami”, 
a następnie po uzyskaniu ich przychylności ogłosił się właścicielem Kle-
niewa100.

Delegat ZZRR z Opatówca, Dąbrowski, informował bolszewików o ru-
chach wojsk polskich, dzięki czemu uniknęli oni zasadzki w Staroźrebach. 
Sekretarz ZZRR w powiecie sierpeckim Kazimierz Iwulski, który został 
członkiem sierpeckiego rewkomu, jeździł po folwarkach, robił spisy inwen-
tarza, przygotowując odebranie ziemi właścicielom bez wykupu i oddanie 
służbie folwarcznej. Z kolei delegat ZZRR ze Srebrnej, Kujawski, objął ma-
jątek w posiadanie i przyczynił się do zamordowania przez bolszewików 
w okrutny sposób właściciela – Konstantego Zielińskiego, rządcy Glon-
ka, gorzelanego Bocheńskiego i karbowego Majewskiego. W wielu folwar-
kach grabiono mienie właścicieli, wyrżnięto i zjedzono drób, trzodę i owce. 
W folwarku Kukowo służba dworska zmusiła do ucieczki właściciela Wła-
dysława Zielińskiego i razem z bolszewikami ścigała go po lesie101.

Warto też odnotować sporadyczne przykłady patriotycznej postawy służ-
by dworskiej. Nieznana z nazwiska służąca z dworu w Niegłosach ukrywała 
dwóch polskich żołnierzy. Z tego powodu była szantażowana przez parob-
ków, grożących jej wydaniem w ręce bolszewików102.

Wbrew oczekiwaniom dowódcy sił Frontu Zachodniego – Tuchaczew-
skiego i przewodniczącego TKRP – Marchlewskiego, poparcie polskiej kla-
sy robotniczej dla Armii Czerwonej było znikome. Polski proletariat nie 
okazywał rewolucyjnego zapału. Rewolucyjna Rada Wojenna III Armii była 
zdania, co wyrażono w depeszy do Moskwy z 13 sierpnia, że kipi już w War-
szawie rewolucja, rozklejane są żądania robotnicze oddania Warszawy Ar-
mii Czerwonej bez bitwy103. Były to raczej życzenia aniżeli rzeczywistość. 

Polscy robotnicy do działalności w rewkomach się nie garnęli. Na posie-
dzeniach Wydziałów Rewkomów 3. i 15. Armii 11 września 1920 r. w Li-
dzie stwierdzono, że „chętnych do współpracy polskich robotników z Armią 
Czerwoną było niewielu. Do współpracy garnęli się jedynie żydowscy ro-
botnicy z Bundu i Poalej Syjonu”104. 

100 T. Piekarski, Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918–1939, s. 130.
101 Ibidem, s. 131–13; Rola członków ZZRR, s. 10–11.
102 T. Piekarski, Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918–1939, s. 131.
103 „Kurier Warszawski” 1920, nr 234, s. 2; J. Szczepański, Społeczeństwo Polski 
w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa–Pułtusk 2000, s. 355.
104 RGWA, f. 200, op. 2, d. 193, l. 72–74; RGASPI, f. 68, op. 1, d. 44, l. 31–32.
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Z badań Artura Leinwanda wynika, że w wielu miejscowościach zajętych 
przez oddziały Armii Czerwonej organizacje terenowe Polskiej Partii So-
cjalistycznej nie realizowały jednak zaleceń CKW PPS z 4 sierpnia 1920 r. 
Członkowie PPS nie tylko nie przeszkadzali w tworzeniu rewkomów, ale 
nawet sami włączyli się do pracy w komitetach rewolucyjnych: w Ciecha-
nowie i Ostrołęce105.

Oddziały Armii Czerwonej, wkraczające na ziemie Rzeczypospolitej, en-
tuzjastycznie witali polscy komuniści. Zaangażowali się też bardzo w two-
rzenie rewkomów oraz we współpracę z bolszewickimi czerezwyczajkami. 
Członkowie KPRP z Przasnysza przygotowywali wykaz rodzin w mieście, 
które wysłały swoich ojców i synów do Armii Ochotniczej106.

Niektórzy z polskich komunistów swą postawą starali się udowodnić, iż 
Armia Czerwona wkroczyła do Polski nie w celu grabieży, lecz jedynie po 
to, by wyzwolić lud pracujący z jarzma kapitalistycznego ucisku. Rabun-
kom sowieckich żołnierzy w Przasnyszu przeciwstawił się grożący rabu-
siom rewolwerem „ofi cer bolszewicki mówiący poprawnie po polsku, znają-
cy historię Polski. Wkrótce został on zabity strzałem w plecy przez jednego 
z bolszewików”. Aresztowany burmistrz Sierpca, Józef Chrapkowski, unik-
nął śmierci dzięki interwencji miejscowej komunistki Strześniewskiej, która 
za niego poręczyła107.

Polscy komuniści zasiadający w rewkomach główną przyczynę ich sła-
bości widzieli w zbyt wielkiej liczbie ich organizatorów, którzy bardzo czę-
sto się zmieniali „Co jeden zapoczątkował i zaczęto wprowadzać w życie – 
przychodził jego zastępca, przekreślał wszystko i zaczynał robić tak, jak on 
rozumiał”. Z kolei dowódcy sowieckich oddziałów nie wyrażali się pozy-
tywnie o przydatności miejscowych komunistów dla działalności komitetów 
rewolucyjnych na obszarze Mazowsza108. 

W tworzenie sowieckiego aparatu władzy była zaangażowana część lud-
ności żydowskiej. Członkowie Bundu, Poalej Syjon, a nawet młodzież nale-
żąca do organizacji syjonistycznych uczestniczyła w organizacji pochodów, 
wieców i mityngów. 

Żydzi niemal powszechnie stosowali się do zarządzeń bolszewickich. 
Żydowska młodzież zaciągała się do „czerwonej milicji”, starała się wejść 

105 RGASPI, f. 68, op. 1, d. 44, l. 35–36; A. Leinwand, Polska Partia Socjalistyczna 
wobec wojny polsko-radzieckiej 1919–1920, Warszawa 1964, s. 211–213.
106 J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, s. 225.
107 Ibidem, s. 224–225; „Gazeta Warszawska” 1920, nr 210, s. 2.
108 RGASPI, f, 68, op. 1, d. 3, 1. 31.
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do rewkomów i objąć tworzone stanowiska w urzędach miejskich i powiato-
wych. Odnosiła się do bolszewickich rządów z entuzjazmem, ale i strachem 
przed ich bezwzględnością. Komitety rewolucyjne stały się płaszczyzną wal-
ki o wpływy wśród dowódców Armii Czerwonej między członkami Bundu 
a KPRP. W istocie przewaga w komitecie rewolucyjnym dawała szansę na 
obronę interesów ekonomicznych ludności polskiej lub żydowskiej109.

W kilku miastach Mazowsza i Podlasia powstały ochotnicze oddziały ży-
dowskie, które zasiliły Armię Czerwoną. Polski wywiad donosił o powsta-
niu 500-osobowego oddziału żydowskiego w Wyszkowie. Po wkroczeniu 
bolszewików do Nasielska miejscowa ludność żydowska, w wieku poboro-
wym i młodsza, masowo wstępowała do Armii Czerwonej110.

Ludność żydowska stanowiła większość członków milicji ludowej, rekru-
tującej się głównie z dezerterów z Wojska Polskiego. Milicjanci i członkowie 
rewkomów oprowadzali bolszewickich żołnierzy po sklepach i prywatnych 
mieszkaniach kupców i handlarzy, ułatwiając im rabunek. Egzekwowali 
kontrybucje nałożone na mieszkańców poszczególnych miast. Dopuszczali 
się denuncjacji wobec rodzin członków Policji Państwowej, ofi cerów Woj-
ska Polskiego oraz osób, które zaciągnęły się do Armii Ochotniczej. Żydzi 
wchodzący w skład rewkomów i „czerwonej milicji” układali listy polskich 
patriotów, które następnie przekazywali do wykorzystania przez czerezwy-
czajki. Wyszkowski milicjant Srul Rubin znęcał się nad polskimi jeńcami 
i udaremnił próbę ich ucieczki111.

Z polską racją stanu identyfi kował się natomiast ogół zamożnej ludności 
żydowskiej, obawiającej się utraty majątku. Przeciwko bolszewickim rzą-
dom występowali też ortodoksi, obawiający się ateizacji życia publicznego 
w kraju opanowanym przez komunistów. Ich obawy były w pełni uzasad-
nione.

Po zajęciu Ciechanowa przez oddziały sowieckie zarząd gminy żydow-
skiej ukrywał 150 polskich żołnierzy w synagodze, gdzie przynoszono im je-

109 CAW, Dowództwo 5. Armii, sygn. 4, k. 13.
110 AAN, PRM, sygn. 16922/20, s. 17–18; „Myśl Niepodległa” 1920, m 516, s. 711–
714; J. Szczepański, Wojna 1920 r. na Mazowszu i Podlasiu, s. 229.
111 CAW, Dowództwo Frontu Północnego, sygn. 19, nr C. 68; AAN, Prezydium Rady 
Ministrów (PRM), sygn. 12702/21, k. 36–37; AAN, Instytucje wojskowe, sygn. 296/I-
36, k. 300; APP, SPMM, sygn. 2, k. 168; „Gazeta Warszawska”, 1920, nr 235, s. 6; 
T. Mścisławski, Wojsko Polskie a Żydzi, Warszawa 1923, s. 29–30.
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dzenie. Inny z ciechanowskich Żydów, nieznanego nazwiska, w swym domu 
przy ul. Przasnyskiej ukrył siedmiu polskich żołnierzy112.

Podczas bolszewickiej okupacji ludność żydowska niejednokrotnie, czę-
sto z narażeniem własnego życia, ratowała życie Polakom, m.in. księżom, 
burmistrzom, żołnierzom. Dzięki interwencji i poręczeniu ze strony ludności 
żydowskiej uwolniono ks. kan. Leona Gościckiego, proboszcza z Goworo-
wa. Aresztowanego księdza Franciszka Flaczyńskiego z Makowa uratował 
prezes miejscowego rewkomu Fajwel Blum, twierdząc, że śmierć katolic-
kiego duchownego „przyniesie Żydom nieszczęście”. Żydzi z Przasnysza 
ostrzegali przed aresztowaniem ks. dziekana Józefa Piekuta. Gdy w Pułtusku 
bolszewicka czerezwyczajka aresztowała burmistrza Stanisława Śniegoc-
kiego, urzędnika magistratu Budnego i właściciela ziemskiego Żmijewskie-
go, o uwolnienie ich zabiegali również pułtuscy Żydzi113.

Na północnym Mazowszu działalność nowej, narzuconej siłą władzy 
spotykała się na ogół z niechęcią bądź jawną wrogością miejscowej ludno-
ści. Wpływy rewkomów w społeczeństwie były stosunkowo niewielkie. Ich 
przewodniczącymi zostawali na ogół Rosjanie lub polscy komuniści przyby-
wający z Rosji, nieorientujący się w realiach życia społeczno-politycznego 
na danym terenie. Autorytet rewkomów był podważany z powodu domina-
cji w nich Żydów. Nawet wiara członków KPRP i biedoty wiejskiej w dobre 
intencje sowieckich dowódców, zakładających komitety wojskowo-rewolu-
cyjne, słabła z powodu ogromnych kontrybucji i grabieży ze strony żołnie-
rzy Armii Czerwonej. 

Plany budowy sowieckiego aparatu władzy na ziemiach Rzeczypospo-
litej, w tym na obszarze Mazowsza Północnego, zostały przekreślone przez 
zwycięstwo wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Janusz Szczepański

112 CAW, Dowództwo Frontu Północnego, sygn. 19, k. 55.
113 AAN, PRM, sygn. 12702/21, k. 12; J.M. Skurnik, Maków, s. 75; M.M. Grzybowski, 
s. 154; J. Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, s. 230–231.
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Soviet occupation of Northern Mazovia during 
the 1920 invasion

Keywords
Red Army, Bolsheviks, Northern Mazovia, Soviet invasion, society, repression, 
Provisional Polish Revolutionary Committee, revolutionary committees, Cheka

Abstract
This work – based on, inter alia, source materials obtained from Moscow archives – 
describes the ‘Bolshevik rule’ in the area of Northern Mazovia occupied by Red Army 
troops in August 1920. It refers to the repression, looting of property, rapes, and profa-
nation of religious sites by the Bolsheviks. It presents their attitude towards particular 
classes of the society of Northern Mazovia: clergy, landed gentry, burgesses, the work-
ing class, peasants, the rural poor, and the Jews. One of this work’s key points of fo-
cus is the issue of installing the Soviet apparatus of power (the so-called revolutionary 
committees) on the marching route of Tukhachevsky’s army. The author also describes 
the attitudes of individual classes of the Mazovian society towards the entering Red 
Army troops, and later towards the building of the Soviet apparatus of power. A sep-
arately discussed issue is the Bolsheviks’ policy of repression through, inter alia, the 
Cheka committees, against Polish prisoners of war and civilians during the retreat of 
Tukhachevsky’s army. 
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Sowjetische Besetzung von Nordmasowien während 
des Überfalls von 1920

Schlüsselwörter
Rote Armee, Bolschewiken, Nordmasowien, Bolschewistischer Überfall, Ge-
sellschaft, Repressionen, Provisorisches Revolutionskomitee Polens, Revkomy, 
Tschreswytschaika 

Kurzfassung
Diese Studie, die sich u.a. auf die Quellenmaterialien aus den Moskauer Archiven stützt, 
charakterisiert die „bolschewistische Herrschaft“ im Gebiet Nordmasowiens, das im 
August 1920 von Truppen der Roten Armee besetzt wurde. Sie bezieht sich auf Re-
pressionen, Eigentumsplünderungen, Vergewaltigungen, Schändung religiöser Stätten 
durch Bolschewiki. Sie stellt ihre Haltung gegenüber den einzelnen Schichten der Ge-
sellschaft Nordmasowiens dar, darunter gegenüber den Geistlichen, den Grundbesit-
zern, den Stadtbewohnern, der Arbeiterklasse, den Bauern, der armen Landbevölkerung 
und der jüdischen Bevölkerung. Einen wichtigen Platz in der Studie nimmt die Frage 
des Aufbaus des sowjetischen Machtapparats (der sog. „Revkomy“) auf der Marschrou-
te der Tuchatschewskis Armee ein. Der Autor charakterisiert auch die Position der ein-
zelnen Schichten Masowiens gegenüber dem Einmarsch von Truppen der Roten Armee 
und dann gegenüber dem Aufbau des sowjetischen Machtapparats. Ein separates Thema 
wird die Repressionspolitik der Bolschewiki sein, u.a. seitens der Tschreswytschaikas 
gegenüber den polnischen Kriegsgefangenen und Zivilisten während des Rückzugs der 
Tuchatschewskis Armee.

Советская оккупация Северной Мазовии во время 
вторжения в 1920 г.

Ключевые слова
Красная Армия, большевики, Северная Мазовия, большевистское вторже-
ние, общество, репрессии, Временный революционный комитет Польши, 
ревкомы, чрезвычайка,

Резюме
Настоящая работа, опирающаяся среди прочего на документальные источники, 
найденные в московских архивах, описывает «большевистское правление» на 
территории Северной Мазовии, захваченной Красной Армией в августе 1920 г. 
Внимание уделяется репрессиям, грабежам, насилию и осквернению мест отправ-
ления религиозного культа, осуществляемым большевиками. Представлено их от-
ношение к отдельным слоям населения Северной Мазовии, в том числе священ-
никам, помещикам, горожанам, рабочему классу, крестьянам, сельским беднякам 
и евреям. Особое внимание уделяется проблеме установления советских властных 
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структур (т. н. ревкомов) по пути продвижения войск Тухачевского. Автор описы-
вает также отношение отдельных слоев населения Мазовии к наступающим ча-
стям Красной Армии, а в последствии — созданию советских властных структур. 
Отдельно разбирается вопрос применения репрессий большевиками, в т. ч. «чрез-
вычайками» против польских военнопленных и гражданского населения при от-
ступлении войск Тухачевского. 
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„Bitwa pod Radzyminem w r. 1920”. Wspomnienia 
por. Rudolfa Aurigi

Słowa kluczowe

1920, 46 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Radzymin, Rudolf Auriga, 
Stefan Horak, wojna polsko-sowiecka, Zawady. 

Streszczenie

W dniach 12–13 sierpnia 1920 r. w rejonie wsi Zawady, kilka kilometrów na pół-
nocny-wschód od Radzymina, 7 kompania II batalionu 46 Pułku Piechoty Strzel-
ców Kresowych odpierała sowieckie uderzenia. W artykule zaprezentowano relację 
por. Rudolfa Aurigi, uczestnika tych walk. Przedstawiono również przebieg jego 
służby wojskowej oraz dalsze losy i działalność prowadzoną po odejściu z armii. 
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Zawady – niewielka miejscowość położona około 4 km na północny 
wschód od Radzymina. Obok niej przepływa nieduża rzeczka Rządza, sta-
nowiąca lewy dopływ Narwi1. W sierpniu 1920 r. wzdłuż dolnego biegu 
Rządzy przebiegał jeden z odcinków pierwszej linii obronnej przedmościa 
warszawskiego. To tutaj miało zostać powstrzymane uderzenie Armii Czer-
wonej, które w kierunku Warszawy prowadził Michaił Tuchaczewski2, do-
wodzący sowieckim Frontem Zachodnim. 

Lecz polskie pozycje obronne nie zostały odpowiednio przygotowane. 
Na przeszkodzie stanął przede wszystkim brak czasu oraz jednostek saper-
skich posiadających odpowiednie doświadczenie. Umocnienia wykonywa-
ne w większości przez ludność cywilną nie miały zbyt dużej wartości. Rowy 
strzeleckie okazywały się często zbyt płytkie, a zasieki z drutu kolczaste-
go słabo wykonane i rozmieszczone w niewłaściwych miejscach3. Również 
morale oddziałów mających bronić rejonu Radzymina nie okazało się naj-
wyższe. Odcinek ten zajęła 11 Dywizja Piechoty (DP), w skład której wcho-
dził 46 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (46 pp).

Dywizja ta, walcząc z nacierającymi oddziałami sowieckimi, poniosła 
już wcześniej tak duże straty, że pod koniec lipca 1920 r. została wycofana 
z linii frontu, jako „zużyta pod każdym względem”4. 8 sierpnia 1920 r. jej 
oddziały zaczęły zajmować pozycje obronne w rejonie Radzymina. Jedno-
cześnie rozpoczęło się również uzupełnianie stanów osobowych w dywizji. 
Napływali do niej żołnierze-ochotnicy, nieobeznani z bronią, „nieostrzela-
ni w ogniu walk”, których braki w wyszkoleniu wojskowym były bardzo 
duże5. Drugą grupę uzupełnień stanowili dezerterzy oraz rozbitkowie z in-

1 A. Kowalski, Miejsca pamięci związane z Bitwą Warszawską 1920 r., „Niepodle-
głość i Pamięć” 1995, nr 2/2 (3), s. 172. 
2 Michaił Tuchaczewski (ur. 16 II 1893 – zm. 11 VI 1937), marsz. Związku Radziec-
kiego oraz teoretyk wojskowości. Karierę wojskową rozpoczął jako ofi cer w armii car-
skiej, następnie wstąpił jako ochotnik do tworzącej się Armii Czerwonej. Uważany za 
bardzo dobrego organizatora i dowódcę, od maja 1920 r. dowodził sowieckim Frontem 
Zachodnim, prowadząc działania przeciwko armii polskiej. Poniósł kolejno klęski w bi-
twie warszawskiej oraz bitwie nad Niemnem, co ostatecznie przesądziło o losach wojny 
polsko-sowieckiej. W następnych latach zajmował m.in. stanowisko szefa Sztabu Gene-
ralnego oraz szefa uzbrojenia Armii Czerwonej. W 1937 r. po sfi ngowanym procesie są-
dowym został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Proces ten stanowił początek 
stalinowskich czystek w armii sowieckiej. 
3 J. Odziemkowski, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 2004, 
s. 338. 
4 B. Waligóra, Bój pod Radzyminem, Warszawa, b.d.w, s. 11. 
5 Do 11 DP skierowano jako uzupełnienie 3 bataliony oraz 3 kompanie piechoty.
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nych jednostek. Żołnierze ci z kolei mieli już styczność bojową z przeciwni-
kiem i albo sami nie wytrzymali tej próby dezerterując, albo też ich oddziały 
zostały rozbite i rozproszone. W 11 DP znalazło się około 2000 takich osób6, 
co nie mogło wywrzeć dodatniego wpływu na morale pozostałych żołnierzy. 
Również uzbrojenie dywizji dalekie było od stanu etatowego. Z przewidzia-
nych 150 ciężkich karabinów maszynowych (ckm) posiadano jedynie 527. 

Pozycje obronne w rejonie Zawad, na które spadło pierwsze sowieckie 
uderzenie, obsadzone były przez 7 kompanię II batalionu 46 pp. Na tym wła-
śnie odcinku walczył por. Rudolf Auriga, którego wspomnienia z tych walk 
prezentowane są w niniejszym artykule. 

W krytycznych dniach sierpnia 1920 r. Rudolf Auriga był 29-letnim po-
rucznikiem piechoty. Do tworzącego się Wojska Polskiego wstąpił jako 
ochotnik 10 grudnia 1918 r. Wcześniej z poboru został wcielony do armii 
austro-węgierskiej (od 1 lipca 1912 r. do 9 grudnia 1918 r.), gdzie służbę za-
kończył w stopniu chorążego8 i sprawował funkcję dowódcy plutonu. W od-
rodzonej armii polskiej przydzielony został jako chorąży do 1 Pułku Strzel-
ców Podhalańskich. Po przybyciu do kraju oddziałów Armii Polskiej we 
Francji (tzw. Błękitnej Armii), skierowany został 1 lipca 1919 r. w stopniu 
podporucznika do 4 Pułku Strzelców Polskich. Oddział ten przemianowa-
ny został następnie na wspomniany już wcześniej 46 pp i to właśnie w jego 
składzie por. R. Auriga9, jako dowódca plutonu, walczył pod Radzyminem. 

Niestety 13 sierpnia 1920 r. pułk ten zapisał najmniej chlubną kartę w swo-
ich dziejach. W obliczu sowieckiego natarcia żołnierzy ogarnęła fala paniki. Po-
rzucili stanowiska i rozpoczęli bezładny odwrót, który zamienił się w ucieczkę. 
W pierwszej linii obronnej przedmościa warszawskiego powstało bardzo groź-
ne wgłębienie, a sam Radzymin został zajęty przez nieprzyjaciela. Miasto uda-
ło się odzyskać dopiero 15 sierpnia, po serii zażartych i krwawych kontrataków. 

Ucieczka z pola walki części żołnierzy w tak kluczowym momencie mia-
ła ogromne konsekwencje dla całego pułku. „46 pp uciekł aż za drugą  linię 

6 J. Odziemkowski, Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką 1919–1920, War-
szawa 2010, s. 690. 
7 J. Odziemkowski, Leksykon wojny…, s. 338. 
8 W trakcie I wojny światowej walczył m.in. na froncie rosyjskim, włoskim oraz fran-
cuskim (pod Verdun). Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historyczne-
go (dalej: CAW-WBH), Kolekcja Akt Personalnych (dalej: KAP), sygn. I.481.A.2558, 
por. rez. Auriga Rudolf, Lista personalna z Dowództwa Armii gen. Hallera, k. 14.
9 R. Auriga został zweryfi kowany w stopniu porucznika 1 kwietnia 1920 r., CAW-
-WBH, KAP, sygn. I.481.A.2558, por. rez. Auriga Rudolf, Główna Karta Ewidencyjna, 
b.d., k. 1–2. 
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obronną, gdzie kawalerią został powstrzymany. (…) Rozkazem ustnym gen. 
Hallera zostaje 46 pp jako niegodny miana pułku rozformowany”10. Po-
twierdzenie tego rozkazu znalazło się w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa 
Spraw Wojskowych pod pozycją 693: 

Czasowe rozwiązanie 46 pp
Zatwierdza się rozporządzenie Dowództwa Frontu Północnego dotyczącego rozwiąza-

nia 46 pp za sromotne opuszczenie stanowisk pod Radzyminem w nocy z 13-go na 14-go 
sierpnia br. (…) 

Pułk ten powstanie znów dopiero w chwili, gdy 11 DP odkupi winę swego pułku przez 
wybitnie waleczne i skuteczne zachowanie w boju. 

Rozkaz powyższy należy ogłosić wszystkim oddziałom w kraju i na froncie, ażeby słu-
żył za przestrogę przed hańbiącym zachowaniem się przed nieprzyjacielem. 

Dnia 17 sierpnia 1920 r.11

Jednakże nie wszyscy żołnierze 46 pp ulegli wówczas panice. Wielu 
z nich z wielką odwagą i poświęceniem stawiło czoło nieprzyjacielowi, co 
również spotykało się z uznaniem ze strony władz wojskowych. Za walki to-
czone m.in. pod Radzyminem por. R. Auriga otrzymał Krzyż Walecznych12. 
Oto jego relacja z tamtego boju, spisana po dziewięciu latach na polecenie 
Wojskowego Biura Historycznego. Oryginał relacji w postaci rękopisu znaj-
duje się w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego – Wojskowego Biu-
ra Historycznego13. 

Bitwa pod Radzyminem w r. 1920
Udział 7 kompanii 46 pp, do której zostałem przydzielony z dowództwa 11 DP, przedsta-

wiał się następująco. Po ukończonym odwrocie 11 DP objęła północny odcinek obrony oko-
ło Warszawy. 46 pp wymaszerował w dniu 11 sierpnia 1920 r. na pozycje w stronie północ-
nej od Radzymina14. 7 kompania 46 pp otrzymała do obrony odcinek pod wsią Zawady, aby 

10 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400.1505, Meldunek dowódcy XXII Bry-
gady Piechoty, 16 VIII 1920 r., b.p. 
11 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, 31 sierpnia 1920 r., r. III, 
nr 31, poz. 693, s. 717. 
12 Krzyż Walecznych został nadany rozkazem dowództwa 4 Armii z dnia 19 lipca 
1921 r., nr legitymacji 6971. CAW-WBH, KAP, sygn. I.481.A.2558, por. rez. Auriga 
Rudolf, Wniosek na odznaczenie Krzyżem Walecznych, k. 60–63; Zeszyt Ewidencyjny 
– korpus ofi cerów piechoty, b.d., k. 1.
13 CAW-WBH, Kolekcje Rękopisów, sygn. I.400.1505/A, Por. rez. Auriga Rudolf – 
udział w boju radzymińskim w sierpniu 1920 r., 25 III 1929 r., b.p.
14 W rzeczywistości pułk otrzymał rozkaz obsadzenia tego odcinka 8 sierpnia 1920 r. 
Żołnierze dotarli na stanowiska obronne następnego dnia, tj. 9 sierpnia 1920 r., J.W. Wy-
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bronić drogi Radzymin–Zawady. Inne kompanie znajdowały się na prawo na straży gościńca 
(szosa) Radzymin–Wyszków. Przy obejmowaniu odcinka zauważyłem, że linie obronne po-
przednio przygotowane nie są wykończone, rowy zbyt płytkie i wąskie, aby stanowiły cho-
ciażby prymitywną osłonę. Zasieki druciane niewykończone, bo w niektórych miejscach pę-
dziła ludność bydło do wsi. Sytuacja przedstawiała się mniej więcej następująco: 

Ryc. 1. Polskie pozycje obronne w rejonie Zawad. Szkic wykonany przez por. R. Aurigę

Po przybyciu na odcinek rozpoczęliśmy pracę nad umacnianiem pozycji. Pogłębiono 
rowy, robiono zasieki druciane, szersze i gęstsze. Do pomocy otrzymaliśmy oddział saperów. 
Praca trwała całą noc. Ponieważ otrzymałem rozkaz, ażeby umocnić również i wieś Zawa-
dy i na północ od wsi wystawić placówki, rozpocząłem umacniać je i drutować. Spokojnie 
pracowaliśmy aż do południa 12 sierpnia. Popołudniu zjawiały się pierwsze patrole bolsze-
wickie, ale ostrzelane przez nasze oddziały na placówkach zawróciły15. Nie mogąc dalej pra-
cować, obsadziłem pierwszą linię w ten sposób, że ½ plutonu obsadziłem placówki, a resztę 
i 1 pluton rozdzieliłem, że pierwsza część na prawo, a druga na lewo drogi obsadziła rowy. 
Jeden ckm na prawym, a drugi ckm na lewym skrzydle. Oba oddziały przegradzała droga 
oraz dom stojący przy drodze utrudniał wgląd na skrzydło lewe. W drugiej linii i tyle była 

zina, Zarys Historji Wojennej 5-go Pułku Strzelców Podhalańskich, Warszawa 1928, 
s. 18.
15 Placówki te zostały zaatakowane przez oddział Kozaków około godz. 17, J.W. Wy-
zina, op. cit., s. 18–19.
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reszta kompanii i ckm. Noc była cicha, lecz ciemna i daleko się nie widziało. Mając rozkaz 
mostku nie palić, zasunąłem go kratami z drutów. 

W nocy usłyszałem we wiosce muzykę. Zdziwiony przeszedłem mostek, aby skontrolo-
wać placówki, natknąłem się na żołnierzy własnych, którzy pochowali się w rowach przy-
drożnych. Od nich dowiedziałem się, że bolszewicy weszli do wioski, bo placówki cofnęły 
się przed znacznymi siłami, lecz mnie o tym nie powiadomili. Żołnierzom kazałem cofnąć 
się do pierwszej linii i obsadzić rowy. W czas rano rozpoczęła się obustronna strzelanina ka-
rabinowa. Po zgrupowaniu 1 plutonu przy mostku rozpocząłem kontratak celem wyrzuce-
nia nieprzyjaciela z wioski. Atak postępował po obu stronach drogi prowadzącej do wioski. 
Mimo silnego ognia nieprzyjacielskiego, ponieważ ustawił karabin maszynowy [km – M.M.] 
celem opanowania drogi do Radzymina, atak udał się i z wioski wyrzucono nieprzyjaciela.

Obsadziwszy placówki na dawnych miejscach, powróciłem do pierwszej linii. W nie-
długim czasie potem usłyszałem krzyki i silną strzelaninę we wiosce, więc pobiegłem do 
wioski. Zaledwie znalazłem się poza rzeczką, gdy zobaczyłem uciekających żołnierzy z pla-
cówki, a za nimi pędzących bolszewików. Powróciłem do linii i przez ogień naszych km na 
skrzydła nieprzyjaciela udało się atak powstrzymać, ale wioskę opanowali, a żołnierzy część 
powróciła do pierwszej linii, a część dostała się do niewoli. Ze strony nieprzyjaciela dał się 
zauważyć wzmożony ruch i silniejsze opanowanie wioski, gdyż ogień otwarto na nas z kilku 
km. Celem ponownego opanowania wioski ponowiłem atak wzdłuż drogi na wioskę. Atak 
ten był nieco trudniejszy, że napotkaliśmy na znacznie silniejszy opór u nieprzyjaciela. Jed-
nak udało nam się zająć wioskę, a bolszewicy cofnęli się w stronę lasu na północ od wioski. 
Część wschodnia wioski nie została zajęta, ponieważ silny ogień nieprzyjacielski utrudniał 
nam posuwanie się. Przy zasłonie płotów i domów posuwaliśmy się ku wschodniej części 
wioski. Część zachodnią i środek obsadziła część naszych żołnierzy. Jeden z km nieprzyja-
cielskich umieszczony był zdaje się na kopie siana w pobliżu domu, więc też ku tej stronie 
skierowałem się z kilkoma żołnierzami celem zabrania go. W czasie tej akcji uderzyli bolsze-
wicy na szczupłe oddziały znajdujące się w zachodniej i środkowej części wioski, zajęli wio-
skę, a część żołnierzy naszych, ścigana przez bolszewików, uciekała drogą do naszych linii. 

W obawie, aby nieprzyjaciel nie zajął naszych linii, ewentualnie nie wywołał popłochu 
w naszych oddziałach, przebiegłem na przełaj z wioski do mostku i tu zatrzymawszy ucieka-
jących żołnierzy w pierwszej linii, ogniem km i ręcznych [karabinów maszynowych – M.M.] 
zdołałem powstrzymać atak bolszewicki przed pierwszą linią. Część naszych żołnierzy i te-
raz dostało się do rąk bolszewika. Przygotowywałem ponowny atak na wioskę, ale jeszcze 
przed wykonaniem rozpoczęli bolszewicy silny ogień artyleryjski na naszą pierwszą i dru-
gą linię, wywiązała się również ostra strzelanina karabinowa. Dość liczne straty w naszym 
oddziale wskazywały, że bolszewicy z wioski mają doskonały wgląd na nasze stanowisko. 

Obserwowaliśmy poruszanie się oddziałów nieprzyjacielskich pomiędzy domami, co 
wskazywało na to, że nieprzyjaciel gotuje się do ataku. Wtem dano mi znać, że nasi żołnie-
rze ze skrzydła lewego uciekają. Zobaczyłem idących szybkim krokiem dwóch żołnierzy 
z km na ramieniu, zdążających do drugiej linii, a za nimi obsada lewego skrzydła pierwszej 
linii cofa się. Zdążyłem zatrzymać ludzi z km i okazało się, że km zepsuł się i idą do dru-
giej linii, aby naprawić czy wymienić na inny. Obsada lewego skrzydła rozmieszczona gru-
pami, nie wiedząc o sytuacji, a myśląc że km uciekają, poczęli i oni uciekać. Równocześnie 
zobaczyłem, że żołnierze i z prawego skrzydła cofają się (zobaczyli cofających się z lewa). 

W tej samej chwili rozpoczęli bolszewicy atak. Sytuacja była nad wyraz krytyczna, bo 
bolszewicy przeszli przez rzeczkę i zagrażali przerwaniem linii obronnej. Udało mi się za-
trzymać uciekających (cofających się) przed drugą linią, więc obsadziwszy ją wraz z częścią 
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kompanii będącą obsadą linii, rozpoczęliśmy odparcie ataku, co też po silnym ogniu z naszej 
strony udało się, bo atak zatrzymał się. Zgrupowawszy na rozkaz dowództwa ponownie plu-
ton i w stosownej chwili rozpocząłem kontratak i wyrzuciłem bolszewików z pierwszej linii. 
Z powodu silnego ognia artyleryjskiego nie udało się nam zająć i wioski. 

Nauczony poprzednim doświadczeniem, obsadziłem linię starszymi żołnierzami i pod-
ofi cerami, którzy skutecznym ogniem powstrzymali kontratak nieprzyjaciela, a dalsza wal-
ka polegała na wzajemnym ostrzeliwaniu się. Bolszewicy umieszczeni za budynkami byli 
chronieni, a natomiast doskonale obserwowali nas, przeto należało za wszelką cenę wio-
skę zająć, ewentualnie przez ogień artyleryjski zmusić nieprzyjaciela do opuszczenia wio-
ski. Kiedy przedstawiłem telefonicznie dowództwu II batalionu moją sytuację, otrzymałem 
odpowiedź, że nasza ciężka artyleria będzie ostrzeliwała wioskę, ażeby następnie wykonać 
atak, celem zajęcia wioski. Po pewnej chwili artyleria nasza rzeczywiście rozpoczęła ogień, 
lecz niestety zdaje się źle zmierzono odległość, wprost w naszą drugą linię, powodując za-
mieszanie w kompanii i straty w ludziach. Telefonicznie prosiłem o zaprzestanie ognia, co 
też nastąpiło. 

Wobec niemożliwości wykonania ataku w takich warunkach, po porozumieniu się z do-
wództwem miałem wykonać atak nocny, a do tego celu wysłano pół plutonu ochotników 
z odwodu. Oddział ten maszerował jednak zwarto, drogą do naszych linii. W pobliżu dru-
giej linii zobaczyłem oddział, wysłałem łącznika, aby zwarto nie maszerowali, bo mogą być 
ostrzelani przez nieprzyjaciela. Zdaje się, że łącznik jeszcze nie dobiegł do oddziału, gdy sal-
wa nieprzyjacielskiej artylerii rozbiła go [maszerujący oddział ochotników – M.M.] powo-
dując straty, a zarazem rozproszenie się oddziału. 

W tym czasie otrzymałem telefoniczną wiadomość, że oddziały będące w odwodzie ćwi-
czyć mają się w strzelaniu, przeto należy powiadomić kompanię o tym, aby żołnierze nie 
myśleli, że to na tyłach jest nieprzyjaciel. Na odcinku 7 kompanii walka ucichła, a nieprzy-
jaciel przeniósł ogień na sąsiedni odcinek po prawej stronie drogi i na odcinek gościńca Ra-
dzymin–Wyszków, a po chwili słychać było strzały w stronie Radzymina. Będąc pewnym, że 
to ćwiczenia oddziałów w odwodzie nie zwracaliśmy na to uwagi. Naraz przybiega żołnierz 
z wiadomością i donosi mi, że jakieś oddziały posuwają się gościńcem do Radzymina. Sam 
przy pomocy lornetki polowej zaobserwowałem, że posuwają się oddziały, a nawet i wozy, 
zaś równocześnie otrzymałem wiadomość, że bolszewicy przerwali nasz front i ma być za-
rządzony kontratak. Nie mając łączności na skrzydle prawym, zarządziłem zagięcie prawe-
go skrzydła frontem ku gościńcowi Radzymin–Wyszków i tam też zwróciłem ogień jednego 
lkm [lekki karabin maszynowy – M.M.], który tam obsadziłem. 

Z dowództwem nie miałem połączenia telefonicznego. Na odcinku kompanii wzmógł się 
ogień artyleryjski i karabinowy. Wysłany patrol w stronę Radzymina wraca z doniesieniem, 
że w Radzyminie są bolszewiki. Skrzydło lewe jeszcze się trzymało, mimo że tak wzmógł 
się ogień. Po pewnym czasie donoszą mi żołnierze, że na prawo od nas uciekają. Zarazem 
zobaczyłem uciekających (cofających) się żołnierzy w stronę lasku w bok Radzymina. Wi-
dząc się zagrożonym, postanowiłem przesunąć linię obronną ku południowi zaginając linię 
w południowo-wschodnią. Wydałem rozkaz do dowódcy pierwszej linii, zdaje się sierżan-
ta Maruniaka, ażeby tak długo trzymał się, aż my zajmiemy nową linię, a następnie wyco-
fa się stopniowo, do drugiej linii. Podczas tego już grupy żołnierzy z prawego skrzydła po-
częły wycofywać się z drugiej linii. Bolszewicy zauważyli nasz ruch, mimo że to było pod 
wieczór, otworzyli gwałtowny ogień tak artyleryjski, jak i km na nas, a ciężkie straty pod-
czas cofania się wywołały popłoch i zatrzymanie żołnierzy na wyznaczonej linii było nie-
możliwe. 
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Dopiero w lasku zatrzymali się i zgrupował się oddział tak z własnych, jak i sąsiednich 
oddziałów i wysłałem patrol w stronę Radzymina, gdzie widać było pożar. Zarazem oddziały 
bolszewickie konne zbliżały się do lasku. Po danych salwach oddziały te zawróciły. W lasku 
atakowani kilka razy przez bolszewików posuwaliśmy się w kierunku Wólki Radzymińskiej. 
Zatrzymałem oddział (było prawie ciemno), aby dać wypoczynek i zorientować się w sytu-
acji. Wysłałem patrole, aby szukały naszych oddziałów. Spotkany chłop zapytany o nasze 
wojska powiedział: „Nikogo nie widziałem, ale bolszewicy zajęli już Warszawę”. Nie ma-
jąc pewnych informacji postanowiłem posuwać się w stronę zachodnią, ponieważ w tej stro-
nie słychać było silny ogień naszej artylerii. Jeden z patroli przyprowadził konnego łącznika 
z 11 DP, który wskazał nam gdzie zbierają się nasze oddziały. 

Po przybyciu na miejsce, przy drodze pod drzewem znalazłem dowództwo, które kazało 
mi przedłużyć linię znajdującą się we wskazanym kierunku, a zarazem nawiązać łączność 
z własnymi oddziałami znajdującymi się na lewo. Po zajęciu wyznaczonej linii wysłałem pa-
trol na lewo, a ten po niejakim czasie podał, że natrafi ł na bolszewików. Ponieważ przybyły 
jeszcze inne oddziały i zajęły linię na lewo od nas, przeto nie starałem się więcej o nawiąza-
nie łączności z sąsiednimi oddziałami. 

Noc przeszła spokojnie. Rano 14 sierpnia, może była godzina 5, otrzymałem rozkaz, 
że po przygotowaniu artyleryjskim rozpocznie się atak, należy zająć pozycje opuszczone 
w dniu poprzednim. Równocześnie podano z lewego skrzydła, że łączności nie nawiązali, 
o czym powiadomiono dowództwo pułku. Ponieważ zobaczyłem idącą drugą linię, liczyłem 
na udanie się ataku. Gdy tylko artyleria ostrzelała pozycje bolszewickie, rozpoczął się atak, 
który doprowadził do wyrzucenia bolszewików z Radzymina. Będąc za Radzyminem przy-
nieśli żołnierze wiadomość, że bolszewicy na skrzydle lewym są na tyłach naszych. Będąc 
pewny, że teraz przez oskrzydlenie, bo daleko wysunęliśmy się naprzód, bolszewicy cofną 
się, a zarazem uważałem pogłoski te za niepewne. 

Po chwili atak nasz się zatrzymał, a na skrzydle lewym oddziały wycofują się w popło-
chu. Żołnierze z oddziału widząc uciekających również zaczęli wycofywać się grupkami, 
a kiedy zobaczyli, że bolszewicy ścigają uciekających, ogarnęła żołnierzy jakaś straszna pa-
nika, tak że nie mogłem w żaden sposób powstrzymać uciekających. Nie pomogły zatrzy-
mywania poszczególnych grup, poszczególnych żołnierzy, a nawet użycie broni przeze mnie 
i innych ofi cerów nie pozwoliło zatrzymać. Nawet chwilowo zatrzymani położyli się, aby 
utworzyć linię, po chwili zrywali się i uciekali. Bolszewicy wykorzystali panikę, toteż stra-
ty były ogromne.

Czemu ogarnęła żołnierzy wszystkich oddziałów taka panika, dotychczas nie jest mi ja-
snym, bo chociażby bolszewicy na tyły się dostali, to i tak zdecydowana walka mogła przy-
nieść mniejsze straty niż odwrót w takich warunkach. Wysunięte oddziały wskutek ataku 
mogły skuteczniej działać przez atak boczny, aniżeli odwrót. Również ogromne straty były 
w ofi cerach. 

Kiedy oddziały zbliżyły się do lasu, otrzymałem rozkaz od dowódcy pułku, ażeby w tym 
miejscu utworzyć linię, co też natychmiast zacząłem wykonywać starając się zatrzymać na 
linii żołnierzy i kazałem strzelać do zbliżających się bolszewików. Z trudem udało mi się za-
trzymać grupę, gdy nagle osłabłem i straciłem przytomność. Dwaj żołnierze z mojego od-
działu podnieśli mnie z ziemi i zanieśli do czołówki sanitarnej w Markach. Tutaj przyszedł-
szy do siebie wróciłem do pułku, który obsadził linię na północ od miejscowości Marki. 

Z baonu [batalionu – M.M.] pozostało około dwóch kompanii. Obsadzono linię na pra-
wo od gościńca prowadzącego do Radzymina. Noc przeszła spokojnie poza chwilowym sil-
nym ogniem spowodowanym podsunięciem się patroli bolszewickich. Rano otworzyli bol-
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szewicy silny ogień artyleryjski na naszą linię. W dniu tym 15 sierpnia oddziały Dywizji 
Litewsko-Białoruskiej, przy pomocy tanków [czołgów – M.M.] rozpoczęły atak na Radzy-
min. Otrzymałem rozkaz udania się z dwiema kompaniami i zgłoszenia się w dowództwie 
atakującego pułku. 

Po przybyciu na miejsce otrzymałem rozkaz obsadzenia drugiej linii na lewo od gościńca 
pod Radzyminem. Rzadki ogień karabinowy panował na odcinku naszym, silniejszy na pra-
wo od gościńca, gdzie walka zacięta trwała jeszcze. Pod wieczór oddziały atakujące Radzy-
min posunęły się naprzód. Dnia 16 sierpnia wróciłem z oddziałem do pułku, który zebrany 
był, zdaje mi się, w okolicy miejscowości Marki. Po przybyciu dowiedziałem się, że 46 pp 
ma być rozwiązany z powodu słabego odporu podczas ataku bolszewików. Do rozwiązania 
jednak nie doszło16, a wkrótce wyjechała 11 DP na front wschodni do Brześcia Litewskiego, 
skąd rozpoczęła ofensywę w kierunku Baranowicze–Słuck. 

Nie wiem jak było na innych odcinkach, lecz na odcinku 7 kompanii, przy której byłem, 
walka była ciężka, lecz ataki bolszewickie wszystkie odparto, a kompania przy obronie od-
cinka występowała zaczepnie. Żołnierze, zwłaszcza podofi cerowie, mimo znacznych strat 
nie schodzili z pozycji. Prawie cała obsada pierwszej linii pod wsią Zawady dostała się do 
niewoli, bo nie zdążyli wycofać się, bo było już za późno. 

Panika, jaka ogarnęła żołnierzy po ataku na Radzymin, daje się wytłumaczyć tym, że 
był to żołnierz ochotniczy, młody, niewyćwiczony, łatwo zapalny, ale i prędko popadający 
w depresję, zwłaszcza przy ówczesnym stanie walk, bardzo wrażliwy na atak oskrzydlają-
cy. Ci sami żołnierze w późniejszych walkach odznaczyli się chlubnie. Dlaczego oddziały 
na skrzydle lewym w drugim dniu walk pod Radzyminem nie poszły naprzód i spowodowa-
ły późniejszy odwrót, pozostało dla mnie dotąd zagadką. Gdyby nieoskrzydlenie kompanii 
w bitwie pod Zawadami, byłaby [ona – M.M.] utrzymała linię mimo zajęcia Radzymina, bo 
oddziały będące w odwodzie mogły kontratakiem wyrzucić nieprzyjaciela, a na co oczeki-
waliśmy. Dlaczego tak nie było, nie wiem. Opowiadano natomiast, że oddziały w odwodzie 
były zaskoczone atakiem bolszewików, że późno dowiedziały się o przerwaniu linii i nie 
zdążyły przeprowadzić kontrakcji. Wiele szczegółów zapomniałem. 

Głogów, dnia 25 III 1929 
Rudolf Auriga 

porucz. rez.

Mimo że powyższa relacja została spisana prawie dekadę później, jej au-
tor bardzo dobrze zapamiętał przebieg tamtych wydarzeń17, a jego bohater-
ska postawa w tak trudnych chwilach została nagrodzona Krzyżem Walecz-
nych. W uzasadnieniu wniosku odznaczeniowego napisano: 

Podczas walk pod Radzyminem dnia 13 sierpnia 1920 r. por. Auriga będąc dowódcą 
I plutonu, podczas kiedy nieprzyjaciel z przeważającymi siłami zaatakował wioskę Zawady 

16 46 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych został jednak czasowo rozwiązany. Zob. 
przypis nr 10 i 11. Po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej pułk ten ostatecznie prze-
mianowano na 5  Pułk Strzelców Podhalańskich. 
17 Zob. J.W.Wyzina, op. cit., s. 17–24. 
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i wyrzuciwszy nasze oddziały, obsadził wioskę, wtenczas por. Auriga nie zważając na silny 
ogień nieprzyjacielskich karabinów maszynowych, sam na przodzie swego plutonu zaata-
kował nieprzyjaciela i bez wielkich strat zajął utraconą wioskę, obsadził ją zaraz, otworzył 
silny ogień za cofającym się nieprzyjacielem, zadając mu liczne straty. Nieprzyjaciel kilka-
krotnie ponawiał ataki na wioskę i za każdym razem, kiedy udało mu się zająć wioskę, został 
wyrzucony z powrotem, dzięki tylko por. Auridze, który zawsze umiał porwać za sobą żoł-
nierzy, dając im przykład osobisty. 

Również kiedy po zajęciu wioski przez nieprzyjaciela udało im się zająć też i redutę, na-
tenczas miał zachęcić zdemoralizowanych żołnierzy swego plutonu dodając im otuchy i nie 
zważając na silny ogień, na czele swego plutonu zaatakował nieprzyjaciela i zajął utraconą 
pozycję. 

W walkach pod Słuckiem dnia 14 października 1920 r. por. Auriga okazał dużo męstwa 
i odwagi, kiedy otrzymał rozkaz zaatakować nieprzyjaciela, który znajdował się w bardzo 
dobrej pozycji za rzeką Słuczą, podkradł się ze swoją kompanią aż pod rzekę, którą ciężko 
było sforsować z powodu głębokości, a most spalony przez bolszewików, wtenczas por. Au-
riga nie zważa na silny ogień nieprzyjaciela, przekrada się z kilkoma żołnierzami po belkach 
spalonego mostu na drugą stronę. Kompania widząc to dzielne postępowanie swego dowód-
cy, przeprawia się również za tym przykładem i z bagnetem w ręku wypiera nieprzyjaciela 
z jego ważnej linii obronnej, zadając mu liczne straty18. 

Popierając wniosek, jego bezpośredni przełożony z czasów walk pod Ra-
dzyminem, dowódca 7 kompanii, por. Stefan Horak19 napisał: „Znany – jako 
bardzo dzielny – energiczny ofi cer na odznaczenie go Krzyżem Walecznych 
w zupełności zasługuje”20. W poświadczeniu wniosku kolejny ofi cer zapisał: 

Poświadczam, iż byłem naocznym świadkiem w walkach pod Radzyminem dnia 
13 sierpnia 1920 r., kiedy por. Auriga na czele swego plutonu zaatakował na wioskę Zawady 
i pomimo silnego ognia nieprzyjaciela doszedł do celu bez strat. Pomimo kilkakrotnych ata-
ków na wioskę ze strony nieprzyjaciela por. Auriga wytrwał na swoim stanowisku i odparł 
każdy atak z wielkimi stratami dla nieprzyjaciela. 

Swoją odwagą i męstwem umiał porwać za sobą swoich podwładnych21. 

18 CAW-WBH, KAP, sygn. I.481.A.2558, por. rez. Auriga Rudolf, Wniosek na odzna-
czenie Krzyżem Walecznych, k. 60. 
19 Stefan Kazimierz Horak (ur. 22 XII 1892 – zm. 9 IV 1940) kpt. rez. WP. W trakcie 
I wojny światowej powołany do służby w armii austro-węgierskiej. Od 1918 r. w Armii 
Polskiej we Francji. Uczestnik wojny polsko-sowieckiej. W trakcie walk pod Radzymi-
nem dowodził 7 kompanią II batalionu 46 pp. Po uderzeniu Armii Czerwonej na Polskę 
17 września 1939 r. został aresztowany przez Rosjan, osadzony w obozie w Kozielsku, 
a 9 kwietnia 1940 r. rozstrzelany w Katyniu. Horak Stefan Kazimierz, Inwentarz doku-
mentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 
www.pamiec.pl [dostęp 11 marca 2020]. 
20 CAW-WBH, KAP, sygn. I.481.A.2558, por. rez. Auriga Rudolf, Wniosek na odzna-
czenie Krzyżem Walecznych, k. 63. 
21 Ibidem. 
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Por. R. Auriga zamierzał swoje dalsze losy związać z wojskiem22. Ukoń-
czył Kurs Karabinów Maszynowych w Nowym Dworze Mazowieckim 
(w 1919 r.) oraz kurs ofi cerski (w 1921 r.)23. Przełożeni mieli o nim bardzo 
dobre zdanie. Dowódca II batalionu 46 pp pisał: „Dobry ofi cer, zachowanie 
się w służbie i poza służbą wzorowe, w boju wprost nieoceniony, z wielkim 
wpływem na swych podwładnych, charakter prawy i otwarty”, a dowódca 
pułku zaznaczał: „Bardzo dobry ofi cer, nadzwyczaj pracowity i sumienny, 
nadający się na ofi cera zawodowego”24. 

Jednakże na podanie z prośbą o przyjęcie do służby czynnej w Wojsku 
Polskim, R. Auriga otrzymał odpowiedź odmowną. Wynikało to zapewne 
z dwóch czynników. Pierwszym była przeprowadzana wówczas w armii de-
mobilizacja, natomiast drugim jego wykształcenie. Otóż przed wybuchem 
wojny ukończył on seminarium nauczycielskie w Krośnie, gdzie również 
zdał egzamin dojrzałości. Odrodzona Polska oprócz żołnierzy potrzebowała 
także nauczycieli, którzy swoją pracą wśród lokalnych społeczności umac-
nialiby fundamenty Ojczyzny. Stąd też po odejściu z wojska R. Auriga roz-
począł pracę nauczyciela w Głogowie25koło Rzeszowa. Jednocześnie prze-
niesiono go do rezerwy 17 pp26, gdzie w latach 1929 i 1930 odbył ćwiczenia 
rezerwy27. Dodatkowo działał aktywnie w Związku Strzeleckim, pełniąc 
funkcję przewodniczącego oddziału „Głogów”28. 

We wrześniu 1921 r. został kierownikiem szkoły. Ze względu na fatalny 
stan budynku, wraz z burmistrzem Andrzejem Brzuzą, rozpoczął starania 
o wybudowanie nowego gmachu szkoły. Budowa rozpoczęła się w 1925 r., 

22 Ibidem, por. rez. Auriga Rudolf, podanie do Ministerstwa Spraw Wojskowych 
o przyjęcie do czynnej służby w Wojsku Polskim jako ofi cera zawodowego, 12 lutego 
1921 r., k. 41. 
23 Ibidem, por. rez. Auriga Rudolf, Zeszyt Ewidencyjny – korpus ofi cerów piechoty, 
b.d., k. 1.
24 Ibidem, por. rez. Auriga Rudolf, Karta ewidencyjna, k. 12. 
25 Obecna nazwa: Głogów Małopolski. 
26 Rocznik Ofi cerski 1923, Warszawa 1923, s. 174; Rocznik Ofi cerski 1924, Warszawa 
1924, s. 165. 
27 CAW-WBH, KAP, sygn. I.481.A.2558, por. rez. Auriga Rudolf, Główna Karta Ewi-
dencyjna, b.d., k. 2.
28 Przewodniczący i Komendanci oddziałów Strzelca w pow. rzeszowskim wedle stanu 
z lutego 1930, dodatek do nr 14 „Gazety Rzeszowskiej”, 30 III 1930, nr 14, s. 4. 
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a już dwa lata później29 Głogów mógł poszczycić się bardzo nowoczesnym 
budynkiem szkolnym.

Stanowisko kierownika szkoły w Głogowie pełnił R. Auriga do 1935 r.30, 
kiedy to został przeniesiony do Rzeszowa, gdzie również pracował na stano-
wisku kierownika szkoły aż do wybuchu II wojny światowej. W trakcie oku-
pacji prowadził tajne nauczanie, organizując różnego rodzaju zajęcia i kur-
sy oraz kierował konspiracyjną Powiatową Komisją Oświaty i Kultury31. 
W pamięci młodzieży zapisał się jako wspaniały pedagog32. Okrucieństwo 
wojny dotknęło R. Aurigę niezwykle boleśnie. W kwietniu 1943 r. jego syn 
Zbigniew trafi ł do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Bir-
kenau33. Natomiast on sam pięć miesięcy później został aresztowany przez 
gestapo. Torturowany nie wydał nikogo. Przetrzymywany jako zakładnik 
w więzieniu w Rzeszowie, został rozstrzelany 3 listopada 1943 r. wraz z 9 
innymi współwięźniami w ramach niemieckiej akcji odwetowej34. 

Historia życia Rudolfa Aurigi spięła się niezwykle smutną klamrą z histo-
rią życia Stefana Horaka. Ci dwaj niezwykle dzielni i mężni żołnierze wal-
czyli wspólnie w sierpniu 1920 r. pod Radzyminem. Pierwszy z nich jako 
dowódca I plutonu w 7 kompanii, a drugi jako dowódca tej kompanii, czyli 
jego bezpośredni przełożony. Nie ulegli wówczas panice, w której pogrążali 
się żołnierze 46 pp. Obaj zostali odznaczeni Krzyżem Walecznych za czyny 
dokonane w trakcie wojny polsko-sowieckiej i obaj zginęli w trakcie II woj-
ny światowej. Rudolf Auriga rozstrzelany przez Niemców w ramach akcji 
odwetowej, a Stefan Horak zamordowany przez Rosjan w Katyniu. 

Mariusz Mróz 

29 H. Borecki, Historia budowy szkoły w Głogowie Małopolskim [w:] Nasz Głogów 
Małopolski, red. J. Krawiec, Ł. Kleska, Rzeszów 2013, s. 71. 
30 J. Krawiec, Głogów Małopolski w datach i dokumentach, Głogów Małopolski 2011, 
s. 51. 
31 Bliźniak E., Z dziejów okupacyjnego szkolnictwa, „Widnokrąg”, 19 listopada 1967, 
nr 47, s. 4; Bliźniak E., Z dziejów tajnego nauczania, „Widnokrąg”, 15 listopada 1969, 
nr 46, s. 2–3. 
32 J.K. 100-lecie rzeszowskiej „trójki”, „Nowiny. Gazeta Codzienna”, 1 października 
1996, nr 191, s. 12. 
33 Zbigniew Auriga trafi ł do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 30 kwietnia 
1943 r. Otrzymał numer obozowy 119529. W 1944 r. został przeniesiony do obozu kon-
centracyjnego Buchenwald. Pobyt w obozie przeżył. Informacja o więźniach – Auriga 
Zbigniew, www.auschwitz.org [dostęp 12 marca 2020]. 
34 M. Piekło, Rudolf Auriga – biogram, www.mgbp.com.pl [dostęp 9 marca 2020]. 
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Abstract 
On 12–13 August 1920, in the area of the village of Zawady, a few kilometres north-east 
of Radzymin, the 7th Company of the 2nd Battalion of the 46th Borderland Rifl e Infan-
try Regiment was repelling the Soviet attacks. The article presents an account of Lieut. 
Rudolf Auriga, a participant in those fi ghts. It also discusses the course of his military 
service as well as his later fate and activities after he left the army. 
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Kurzfassung
Vom 12. bis zum 13. August 1920 wehrte die 7. Kompanie des 2. Bataillons des 46. In-
fanterieregiments der Grenzlandschützen sowjetische Angriff e in der Nähe des Dorfes 
Zawady, wenige Kilometer nordöstlich von Radzymin, ab. Der Artikel stellt einen Be-
richt des Oberleutnants Rudolf Auriga dar, der an diesen Kämpfen teilgenommen hat. Es 
wurden auch der Verlauf seines Militärdienstes sowie sein weiteres Schicksal und seine 
Aktivitäten dargestellt, nachdem er die Armee verlassen hat.
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Резюме
12–13 августа 1920 г. В районе села Завады, находящегося в нескольких километрах 
на северо-восток от г. Радзымин, 7 рота 2 батальона 46-го пехотного полка Кресовых 
Стрелков отражала советское наступление. В статье представлен рассказ поручика 
Рудольфа Ауриги, участника этих боев. В тексте статьи описывается история его 
военной службы, а также дальнейшая судьба и деятельность после ухода из армии. 
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Słowa kluczowe 
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miejsca straceń.

Streszczenie

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc 
martyrologii polskiej z epoki zaborów. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wy-
bitne postaci polskiej historii jak Jarosław Dąbrowski, Roman Dmowski, Feliks 
Dzierżyński, Gustaw Ehrenberg, Jan Jeziorański, Józef Montwiłł-Mirecki, Rafał 
Krajewski, Apollo Korzeniowski, Honorat Koźmiński, Stefan Okrzeja, Józef Pił-
sudski, ksiądz Piotr Ściegienny, Józef Toczyski, Romuald Traugutt, Roman Żuliń-
ski, Ludwik Waryński i wielu innych. Kilkaset osób stracono na stokach twierdzy, 
m.in. wielu powstańców styczniowych, a wśród nich członków Rządu Narodowego 
z Romualdem Trauguttem na czele oraz uczestników rewolucji 1905–1907, m.in. 
znanych bojowców PPS Józefa Montwiłła-Mireckiego i Stefana Okrzeję.

1 Jest to rozszerzona wersja referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej Lu-
dowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski zorganizowanej w dniach 20–21 stycz-
nia 2020 w Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
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Wprowadzenie
W jednym z budynków na terenie Cytadeli Warszawskiej, tzw. X Pawi-

lonie, zostało zlokalizowane centralne więzienie śledcze dla więźniów poli-
tycznych. Według szacunkowych danych przez Cytadelę, w której urzędo-
wała komisja śledcza i ferujący wyroki sąd wojenny, przewinęło się około 
40 tysięcy więźniów – bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany 
społeczne: członków tajnych organizacji niepodległościowych, socjalistycz-
nych, uczestników powstań narodowych, zwłaszcza powstania styczniowe-
go, działaczy polskiego ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905–
1907 roku, uczestników manifestacji patriotycznych, strajków robotniczych, 
działaczy różnych organizacji politycznych i społecznych itp.2 Tysiące ska-
zańców wywieziono w głąb Rosji na katorgę bądź zesłanie syberyjskie3. 
Kartoteka więźniów Cytadeli Warszawskiej gromadzona w Muzeum X Pa-
wilonu Cytadeli Warszawskiej (Oddział Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie) jest cennym zespołem archiwalnym, wciąż uzupełnianym oraz czeka-
jącym na digitalizację.

Cytadela po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zyskała należne za-
interesowanie. Już nie tajne, choć równie wstrząsające.

Władysław Broniewski, żołnierz Niepodległej, Legionista, opublikował 
w 1927 roku tom poezji zatytułowany Dymy nad miastem, a w nim wiersz 
Na śmierć rewolucjonisty.

A z tej celi pustej i chłodnej
trzeba będzie niedługo odejść,
jeszcze spojrzeć w niebo pogodne,
jeszcze spojrzeć za siebie – w młodość.

Już za chwilę przyjdą żandarmi,
wyprowadzą bez słowa z celi…
Trzeba umieć, jak żołnierz armii,
iść spokojnie pod mur Cytadeli.

2 J. Wągrodzki, Cytadela Warszawska – przedsionek Syberii, „Zesłaniec”. Doku-
ment elektroniczny: /Users/user/Desktop/Documents/2.%20Muzeum%20Niepodległo-
ści/1.%20Program/1.%20Działy/1.%20Historia%20i%20badania%20naukowe/1.%20
Konferencje/2020/2020.%20Ruch%20socjalistyczny%20i%20ludowy/Materiały/Wa-
grodzki.pdf [wszystkie dokumenty elektroniczne wykorzystywane w niniejszym arty-
kule sprawdzono 31 marca 2020]; Ibidem, Cytadela Warszawska i jej rola w zwalczaniu 
polskich dążeń niepodległościowych, [w:] Warszawa i Mazowsze w walce o niepodle-
głość kraju w latach 1794–1920, pod redakcją Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza, 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2001.
3 Z. Strzyżewska, Zesłańcy powstania styczniowego, [w:] Syberia w historii i kulturze 
narodu polskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wydawnictwo Silesia, Wrocław 1998.
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Ach, umierać nie będzie ciężko,
chociaż serce ma lat dwadzieścia –
nie złamane codzienną klęską,
dziesięć klęsk, dziesięć kul pomieści!

Bo jest życie piękniejsze, nowe,
i żyć warto, i umrzeć warto!
Trzeba nieść, jak chorągiew, głowę,
świecić piersią kulami rozdartą,

trzeba umieć umierać pięknie,
patrzeć w lufy wzniesione śmiało!
Aż się podłe zadziwi i zlęknie,
aż umilknie łoskot wystrzałów!

Warto współcześnie przypomnieć ten utwór, znany kiedyś z podręczni-
ków szkolnych. Warto też dla prawdy historycznej dodać, że wiersz został 
napisany w 1925 roku dla uczczenia śmierci Naftalego Botwina, rozstrzela-
nego we Lwowie (5 sierpnia 1925) za zabicie policjanta, który przeniknął 
do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i w wyniku jego denuncjacji 
aresztowano czterech członków tajnej partii. Według ówczesnych kryteriów 
Józef Cechnowski, ów policjant, był konfi dentem, Botwin wykonał wyrok 
partii na donosicielu. Według dzisiejszych – człowiek stracił życie w wyniku 
czynu terrorystycznego, a jego wykonawca był zbrodniarzem4. Wiersz Bro-
niewskiego, jako „skrzydlate słowa”, cytowany bywał na akademiach so-
cjalistycznych i uroczystościach robotniczych, uważany był za świadectwo 
związane z Cytadelą Warszawską.

Powstanie i historia Cytadeli Warszawskiej
Cytadela powstała z rozkazu cara Mikołaja I. Po stłumieniu Powstania 

Listopadowego, w latach 1832–1836, rozpoczęto na wzgórzu żoliborskim 
budować twierdzę. Cytadela, obsadzona silnym garnizonem, wyposażo-
na w kilkaset armat, wzmocniona w latach późniejszych systemem pięciu 
fortów oraz przyczółkiem mostowym na brzegu praskim, miała wydatnie 
wzmocnić kontrolę władz rosyjskich nad buntowniczym miastem. Była też 
kolejnym ogniwem w łańcuchu twierdz chroniących zachodnie rubieże Im-
perium Romanowów. W jej skład weszły m.in. istniejące od 1725 r. kosza-
ry dawnej gwardii koronnej pieszej trzech ostatnich władców niepodległej 
Rzeczypospolitej, po 1815 r. przemianowane przez Rosjan na koszary Alek-

4 M. Urbanek, Broniewski. Miłość, wódka, polityka, Iskry, Warszawa 2011, s. 76.
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sandrowskie5. W obrębie murów znalazł się Konwikt Pijarów, z letnim pa-
łacem oraz ogrodem i miejscem zabaw i odpoczynku dla studentów Colle-
gium Nobilium zlokalizowanym na ulicy Miodowej. Ów słynny ogród i jego 
francuska nazwa: joli bord (piękny brzeg) stały u źródeł nawy całej dzielni-
cy – Żoliborz6. 

Szymon Askenazy pisał w przedmowie do wydanej w 1920 roku pracy 
Eugeniusza Wawrzkowicza Cytadela Aleksandrowska w Warszawie:

Starym tyrańskim zwyczajem, niewolnej ludności nakładano kaganiec pod postacią 
umocnionej wśród miasta twierdzy-więzienia. Takie już bywały zamki miejskie w starożyt-
ności i średniowieczu. Taka była sławna Bastylia paryska, takimi były cytadele, wystawione 
przez Hiszpanów po jarzmionych miastach niderlandzkich. (…) Ten daleki wzór zachodni 
uderzył Mikołaja I. Car sam pierwotnie chciał zgnieść październikowe powstanie belgijskie, 
lecz był wstrzymany przez listopadowe polskie. Uderzyło go, że rewolucja belgijska nie mo-
gła dać sobie rady ze słabą holenderską w Antwerpii, kiedy natomiast polskie z 1794 i 1830 
roku tak łatwo poradziły sobie z mocnym wojskiem rosyjskim w Warszawie. Uchwalił tedy, 
wedle tego wzoru, wznieść cytadelę w poskromionej Warszawie. Cytadela (…) ohydniejsza 
była od paryskiej, nie tylko wyszukańszym okrucieństwem, lecz tym głównie, iż narzędziem 
obcej była przemocy. Skupiła w sobie w tym długim i ponurym dziejów polskich okresie 
moc nieopisanej krzywdy i cierpienia. Stała się wielką kaźnią bojowników za sprawą narodu 
i wolności. Gościła troiste po kolei ofi ary: partyzantki polistopadowej, Powstania Stycznio-
wego i socjalizmu polskiego7.

Cytadela, pisze Stefan Król:

Stanowiła nie tylko obiekt fortyfi kacyjny, którego głównym przeznaczeniem było utrzy-
manie w szachu buntowniczej Warszawy, ale miała również duże znaczenie w ogólnym sys-
temie represyjnym caratu wobec ludności polskiej (…). Jako całość urosła w ciągu dziesię-
cioleci do roli symbolu – symbolu martyrologii wielu pokoleń polskich rewolucjonistów 
i patriotów. W okresach nasilenia ruchu wolnościowego cała Cytadela zamieniała się w wiel-
kie więzienie. Do tych celów wykorzystywano także inne budynki, forty i kazamaty8.

Wybuch Wielkiej Wojny skutkował zwiększeniem roli militarnej Cyta-
deli. 30 lipca 1914 roku Rosjanie ogłosili powszechną mobilizację, 1 sierp-

5 S. Łagowski, Historia Warszawskiej Cytadeli, OW Ajaks Pruszków, 2001; S.J. Ła-
gowski, Cytadela Warszawska 1832–2007, Pruszków 2009, passim.
6 A. Sokołowska, A. Zalewska, Warszawa w rysunkach Majerskiego, Arkady, War-
szawa 1958, passim. Zob. też „Tygodnik Ilustrowany” 1850, nr 54, http://www.warsza-
wa1939.pl/biblioteka/tygodnik-ilustrowany/zoliborz.
7 E. Wawrzkowicz, Cytadela Aleksandrowska w Warszawie, Towarzystwo Miłośni-
ków Historii, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1920, s. II.
8 S. Król, Cytadela Warszawska. X Pawilon – carskie więzienie polityczne (1833–
1856), Książka i Wiedza, Warszawa 1969, s. 11.
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nia przystąpili do wojny. Dwa dni później powołano w Warszawie, pod 
auspicjami zaborcy, komitet obywatelski, przekształcony niebawem w Cen-
tralny Komitet Obywatelski działający na terenie Królestwa Polskiego oraz 
na ziemiach zajętych przez Rosjan w wyniku działań wojennych. W 1915 
roku przełamano front wschodni, po przegranej Bitwie Gorlickiej (2 maja 
1915) wojska rosyjskie w pośpiechu opuściły Warszawę. Wysadzono mosty: 
przy Cytadeli (jedna jego część, odbudowana, to obecnie Most Gdański), 
Kierbedzia (obecnie Śląsko-Dąbrowski), Most Poniatowskiego9. Dla umoż-
liwienia przeprawy przez Wisłę zbudowano później tymczasową przeprawę 
na palach, zwaną Mostem Beselera, obok Cytadeli10.

Bardzo szybko, bo już 5 sierpnia 1915, Niemcy opanowali Cytadelę i za-
instalowali tu nowoczesną radiostację. Dzień później warszawski Komitet 
Obywatelski powołuje Radę Miasta. Niemiecki okupant w nadziei na przy-
chylność mieszkańców reaktywuje Uniwersytet Warszawski, powołuje Po-
litechnikę Warszawską. Niemcy w latach 1915–1918 również wykorzysty-
wali Cytadelę do celów wojskowych, X Pawilon zaś pełnił wówczas także 
funkcję więzienną, a na stokach odbywały się egzekucje. Pod koniec paź-
dziernika 1918 roku sytuacja militarna Niemiec zmieniła się: do porażek na 
frontach doszła trudna sytuacja wewnętrzna, strajki i rewolucja w Berlinie 
(8 listopada 1918). 10 listopada Niemcy opuszczają w pośpiechu Cytadelę, 
wyjeżdżają też z Warszawy.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., kiedy Cytadelę przejęło wojsko 
polskie, w X Pawilonie mieścił się początkowo areszt dla osób podlegają-
cych sądownictwu wojskowemu, później zaś przeznaczono go na mieszka-
nia dla wojskowych z miejscowego garnizonu, a we wschodnim skrzydle 
wyeksponowano pamiątki po więźniach. 

W latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945 Cytadela, obsadzona oddzia-
łami Wehrmachtu i SS, stanowiła silny punkt oparcia władz niemieckich.

Po II wojnie światowej Cytadela znalazła się ponownie w gestii wojska 
polskiego, była siedzibą Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 
a od 1998 r. w jej murach mieści się Dowództwo Wojsk Lądowych.

9 K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa w czasie I wojny światowej, PIW, Warszawa 1972, 
s. 22; M. Gajewski, Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, PIW, Warsza-
wa 1979, passim.
10 B. Hensel-Moszczyńska, A. Topolska (red.), Odzyskana społeczność. Warszawa 
1915–1918, Muzeum Warszawy, Warszawa 2018, passim.
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X Pawilon na przełomie XIX–XX wieku
W następstwie dziewiętnastowiecznego rozwoju kapitalizmu na ziemiach 

polskich oraz narastającego wzrostu antagonizmów do X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej zaczęli trafi ać działacze polskiego ruchu robotniczego, prze-
ciwstawiającego się rosnącemu wyzyskowi. Tę nową kategorię więźniów 
zapoczątkowali członkowie pierwszych kółek socjalistycznych utworzo-
nych w Warszawie w latach 1877–1878. Ciekawostką było wydanie wów-
czas w celi X Pawilonu przez dwóch działaczy kółkowych: Maksymiliana 
Heilperna i Józefa Pławińskiego nielegalnego pisma „Głos Więźnia. Organ 
więźniów – socjalistów polskich” przepisywanego ręcznie i kolportowane-
go poprzez tzw. kanały, czyli otwory wydrążone między celami. Redaktorzy 
pisma znaleźli się w Cytadeli na fali masowych aresztowań zapoczątkowa-
nych jesienią 1878 r. Spośród ponad 80 osób objętych śledztwem 29 osadzo-
no w X Pawilonie Cytadeli. Franciszek Zakrzewski, omawiając ten okres 
działalności socjalistów polskich, pisze:

Socjaliści znaleźli się w X Pawilonie po okresie intensywnej pracy propagandowej. 
Przyzwyczajeni do nieustannego działania, ciągłych dyskusji, nie mogli pogodzić się z bier-
nością wymuszoną przez więzienne warunki. Wydając „Głos Więźnia”, kontynuowali pracę 
na rzecz socjalizmu. Na wolności działali jako grupa i w X Pawilonie grupą pozostali. We 
wspólnocie losu odnajdowali pocieszenie:

„Ileż dozna przyjemności, / Gdy wśród strasznej samotności / Człek to pismo przeczytu-
je. Wnet się rzeźwiej, silniej czuje. Czuje się on wnet wesoło. / Słyszy bowiem gwar wokoło. 
Przyjacielskie ściska ręce, / Zapomina o swej męce”.

Socjaliści uwięzieni na Cytadeli byli nie tylko częścią grupy warszawskiej, ale także, 
co równie ważne, członkami międzynarodowego ruchu. Na łamach „Głosu Więźnia” po-
jawiają się informacje dotyczące losów towarzyszy działających w całej Europie. Na przy-
kład: „W Xeres de la Fronteira, w Andaluzji, aresztowano członków socjalnego hiszpańskie-
go komitetu i znaleziono bardzo ważne papiery”. Solidaryzując się z działaczami w innych 
krajach, socjaliści z X Pawilonu mogli mieć poczucie przynależności do potężnego ruchu. 
Zgodnie z jego logiką cios zadany towarzyszom z miasteczka w odległej Hiszpanii był cio-
sem zadanym socjalizmowi. Na tej samej zasadzie osadzeni w X Pawilonie byli bohaterami 
nie tylko ruchu w Warszawie, ale ogólnoświatowego ruchu socjalistycznego11.

Znaleźli się wśród aresztowanych w przeważającej liczbie członkowie 
grup socjalistycznych wywodzących się z ziemiaństwa i młodej inteligencji, 
zatrzymano jedynie 7 robotników. Wśród objętych śledztwem znajdował się 
młody ślusarz z zakładów Lilpop i Rau – Ludwik Waryński, uniknął on jed-
nak wtedy aresztowania. 

11 F. Zakrzewski, Wolna prasa Cytadeli, „Newsweek” 20 grudnia 2017.
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W 1880 r. osadzono w X Pawilonie działaczy kolejnych kółek socja-
listycznych kierowanych przez Zygmunta Poznańskiego, wśród nich same-
go przywódcę oraz Bolesława Wysłoucha, późniejszego współtwórcę pol-
skiego ruchu ludowego, który odbył w Cytadeli wymierzoną mu wówczas 
karę 3 lat więzienia. W 1881 r. trafi li tu działacze kolejnej organizacji – War-
szawskiej Gminy Socjalistów Polskich łączącej w swoim programie walkę 
o przemiany społeczne z walką o wyzwolenie narodowe, której założycie-
lem był późniejszy współtwórca ruchu narodowego Zygmunt Balicki, zbie-
gły wówczas przed aresztowaniem za granicę.

Kolejną dużą grupę więźniów X Pawilonu stanowili działacze I Prole-
tariatu, pierwszej polskiej partii robotniczej z jej założycielem Ludwikiem 
Waryńskim na czele, osadzani tu od 1883 r. Była wśród nich m.in. Maria 
Bohuszewicz, prawnuczka siostry Tadeusza Kościuszki. 15 września 1883 r. 
ukazał się jedyny numer pierwszego polskiego pisma socjalistycznego pod 
tytułem „Proletaryat”. Przy produkcji drugiego, w dramatycznych okolicz-
nościach aresztowano Waryńskiego. 

Po wyroku, jaki zapadł w Cytadeli w grudniu 1885 – kiedy skazano re-
wolucjonistę na 16 lat syberyjskiej katorgi, do której zresztą nie doszło, bo-
wiem jako szczególnie groźnego umieszczono go w twierdzy w Szlisselbur-
gu, gdzie zmarł – działalność rewolucyjna nie została przerwana12. Ludwik 
Waryński stał się mitologicznym wodzem ideowym dla rewolucjonistów, 
anarchistów, internacjonalistów; dla Józefa Piłsudskiego i Feliksa Dzierżyń-
skiego13, Feliksa Kona14. Dla wielu pokoleń rewolucjonistów i socjalistów 
walczących z nierównościami społecznymi. Również dla poetów. Warto 
przypomnieć Elegię o śmierci Ludwika Waryńskiego napisaną przez Włady-
sława Broniewskiego, znaną powszechnie w XX wieku nie tylko w Polsce:

12 H.W. Truszkowski, Z dalekiej przeszłości, [w:] Kronika Ruchu Rewolucyjne-
go w Polsce, 1936, nr 1; F. Kon, Narodziny wieku. Wspomnienia, Książka i Wiedza, 
Warsza wa 1969, passim; A. Notkowski, Ludwik Waryński, Ossolineum, Wrocław 1978, 
passim. 
13 B. Jaxa-Ronikier, Dzierżyński. Czerwony kat, Polska Zjednoczona, Warszawa 1933, 
kolejne wyd. LTW, Łomianki 2015; F. Dzierżyński, Pamiętnik więźnia, Książka i Wie-
dza, Warszawa 1953, passim; Z. Dzierżyńska, Lata wielkich bojów, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1969, passim; B. Krzywobłocka, Opowieść o Feliksie, Młodzieżowa Agencja 
Wydawnicza, Warszawa 1979, passim; J. Ochmański, Feliks Dzierżyński, Ossolineum, 
Wrocław 1987; J.S. Łątka, Krwawy apostoł. Feliks Dzierżyński, Społeczny Instytut Hi-
storii, Kraków 1998; S. Frołow, Dzierżyński. Miłość i rewolucja, Znak, Kraków 2014.
14 F. Kon, Etapem na katorgę. Wspomnienia proletariatczyka, Drukarnia A. Heftlich, 
Kraków 1908; Ibidem, Pod sztandarem rewolucji, Nasza Księgarnia, Warszawa 1959. 
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Jeżeli nie lękasz się pieśni
stłumionej, złowrogiej i głuchej,
gdy serce masz męża i jeśli
pieśń kochasz swobodną – posłuchaj.

Szeroka, szeroka jest ziemia,
gdy myślą ogarnąć ją lotną,
szeroko po ziemi więzienia,
głęboka w więzieniu samotność.

Już dziąsła przeżarte szkorbutem,
już nogi spuchnięte i martwe,
już koniec, już płuca wyplute –
lecz palą się oczy otwarte.

Poranek marcowy. Jak cicho.
Jak dziwna się jasność otwiera.
I tylko tak ciężko oddychać,
i tylko tak trudno umierać.

Posępny jak mur Schlüsselburga,
głęboki jak dno owej ciszy,
zza krat, z więziennego podwórka
dobiega go śpiew towarzyszy.

I słucha Waryński, lecz nie wie,
że cienie się w celi zbierają,
powtarza, jak niegdyś w Genewie:
– Kochani… ja muszę do kraju…

Do Łodzi, Zagłębia, Warszawy
powrócę zawzięty, uparty…
ja muszę… do kraju, do sprawy,
do mas, do roboty, do partii…

ja muszę… – I śpiew się urywa,
i myśli urywa się pasmo.
Ta twarz już woskowa, nieżywa,
lecz oczy otwarte nie gasną.

Gdzieś w górze, krzykliwy i czarny,
rój ptactwa rozsypał się w szereg,
jak czcionki w podziemnej drukarni,
gdy nocą składali we czterech…

Fabryka Lilpopa… róg Złotej…
Żurawia… adresy się mylą…
robota… tak, wiele roboty…
i jeszcze – dziesiąty pawilon…
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Ach, płuca wyplute nie bolą,
śmierć w szparę judasza zaziera,
z ogromną tęsknotą i wolą
tak trudno lat siedem umierać.

Wypalą się oczy do końca,
a kiedy zabraknie płomienia,
niech myśl, ta pochodnia płonąca,
podpali kamienie więzienia!

Raz jeszcze się dźwignął na boku:
– Ja muszę… tam na mnie czekają… –
i upadł w ostatnim krwotoku
i skonał, i wrócił do kraju.

Pierwszą symboliczną datą obchodzoną w Warszawie na przywołanie pa-
mięci egzekucji na stokach Cytadeli stał się dzień 28 stycznia 1886 roku. 
Wykonano ją na czterech członkach międzynarodowej Socjalno-Rewolucyj-
nej Partii Proletariat. Byli to: Stanisław Kunicki, jeden z pierwszych bojow-
ników walczących z prowokatorami i donosicielami, twórca laboratorium 
materiałów wybuchowych, drukarz i wydawca tajnych publikacji; straco-
no też Piotra Bardowskiego, Rosjanina, warszawskiego sędziego pokoju, 
wspierającego biednych i bezrobotnych, niebędącego członkiem żadnej taj-
nej grupy. Powieszono też pochodzącego z rodziny mieszczańskiej w Zgie-
rzu Jana Pietrusińskiego, wykonawcę wyroku na członku I Proletariatu, 
który zdefraudował pieniądze grupy, oraz Michała Ossowskiego, warszaw-
skiego szewca, wykonawcę wyroku na zdrajcy, który wydawał polskich re-
wolucjonistów. Tablica poświęcona straconym umieszczona jest na murze 
Cytadeli Warszawskiej, nieopodal Bramy Straceń, powyżej reliktów pozo-
stałej szubienicy. 

Eugeniusz Wawrzkowicz tak opisywał to miejsce w książce wydanej 
w 1920 roku:

Na wprost X Pawilonu i Aleksandrowskich koszar w obrębie broniących dostępu od Wi-
sły murów jest spora, półkolista przestrzeń, tzw. miejsce tracenia. Wychodzi się na nie przez 
sklepione i wąskie Wrota Iwanowskie. Dwie duże bramy i furtka zakratowana pośrodku ce-
glanego, opatrzonego strzelnicami muru wiodą dalej na spadzisty brzeg rzeczny. W dolnej 
części pod murem (…) stoi rząd bezimiennych po większej części grobów, na niewielu tylko 
widnieją tabliczki, z których deszcze wypłukują powoli nazwiska tam pogrzebanych. Są to 
groby straconych na tym miejscu rewolucjonistów15.

15 E. Wawrzkowicz, op. cit., s. 36.
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Wrota Iwanowskie od polowy XX wieku częściej nazywane są Bramą 
Straceń. Autor portalu Polska Niezwykła w artykule Brama Straceń, czyli 
Wrota Iwanowskie pisze:

Od wschodu na teren Cytadeli Warszawskiej prowadziła brama nazywana Wrotami Iwa-
nowskimi. Powstała ona w latach 1833–1835, podczas wznoszenia kompleksu obronnego 
nad Wisłą. Można było przez nią i tymczasowy most na rzece dotrzeć do umocnień na Pra-
dze. Po 1886 r. Wrota Iwanowskie stały się miejscem, na przedpolu którego wykonywano 
wyroki śmierci na polskich bojownikach niepodległościowych. Wieszano ich na szubieni-
cach ustawionych na stoku Cytadeli, a powieszonych grzebano potajemnie w pobliżu miej-
sca kaźni.

W latach trzydziestych XX wieku Wrota Iwanowskie zostały pomnikiem narodowej pa-
mięci o ofi arach carskich represji. Inicjatorem jego utworzenia było Koło Warszawskiego 
Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych. Brama Straceń, bo tak nazwano wejście na 
teren Cytadeli, ozdobiona została pamiątkowymi tablicami, a w jej zwieńczeniu umieszczo-
no także napis. Z bramy o ponurej przeszłości rozlega się ładny widok w kierunku Wisły.

Ten napis, a nawet wymienione nazwiska działaczy ruchu socjalistycz-
nego straconych na stokach Cytadeli budzą współcześnie niezdrowe emocje 
oraz próby poprawiania historii. Trudno nie podawać faktu, że na stokach tej 
twierdzy ginęli przede wszystkim socjaliści.

Po rozbiciu I Proletariatu wśród aresztowanych i osadzonych w X Pawi-
lonie znaleźli się kolejni socjaliści, m.in. Wacław Święcicki, autor znanej 
pieśni rewolucyjnej Warszawianka, i Wacław Sieroszewski, znany później 
pisarz, etnograf i działacz polityczny. 

II Proletariat odnowił się w 1888 roku, już w dwa lata po rozbiciu pierw-
szej grupy. Członkowie grupy kontynuowali działalność poprzedników 
i jego twórcy, mitycznego już wtedy Ludwika Waryńskiego. Marcin Ka-
sprzak i Ludwik Kulczycki, znani emisariusze emigracyjni, scalali różne 
rozproszone grupki socjalistów. Łączył ich wspólny cel walki o prawa ro-
botników. Łączyła ich również strategia tej walki: tajna działalność samo-
kształceniowa, wydawanie ulotek agitacyjnych i prasy oraz radykalniejsze 
formy, takie jak strajk czy terror.

Na przełomie lutego i marca 1888 roku powołany został Warszawski 
Komitet Robotniczy, złożony z robotników: Władysława Anielewskiego, 
Adama Dąbrowskiego, Stanisława Kassjusza oraz Napoleona Zelcera. Na 
zjeździe w sierpniu 1889 roku powołano kierownictwo – Centralizację – 
w składzie: Aleksander Dębski, Stanisław Mendelson oraz Maria Jankow-
ska-Mendelson16. Ciekawe były późniejsze losy założycieli i twórców pro-

16 I. Koberdowa, Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat, Książka i Wiedza, Warsza-
wa 1981, passim.
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gramu II Proletariatu. Aleksander Dębski do końca życia pozostał socjalistą, 
zwolennik odłamu niepodległościowego PPS związał się z J. Piłsudskim, 
był senatorem Rzeczypospolitej. Mendelsonowie zaangażowali się na prze-
łomie wieku w tworzenie ideowe ruchu ludowego w Galicji. Marcin Ka-
sprzak, nazywany pionierem ruchu socjalistycznego, zginął na stokach Cy-
tadeli17. Pierwszy raz aresztowany w 1893 roku, po trzech latach więzienia 
symulował chorobę psychiczną, przeniesiony do szpitala, zbiegł. Po uda-
nej ucieczce do Prus nie zaniechał działalności wśród robotników. Założył 
w Warszawie drukarnię SDKPiL, działała przy ul. Dzielnej, później Dwor-
skiej. Aresztowany 27 kwietnia 1904 roku, więziony był w X Pawilonie Cy-
tadeli Warszawskiej. Skazany, mimo starań Józefa Piłsudskiego oraz walki 
obrońcy, którym był Stanisław Patek18, otrzymał 2 listopada 1904 roku wy-
rok śmierci. Został powieszony na stokach Cytadeli 8 września 1905 roku19. 

Po 1890 r. przez X Pawilon przewinęli się licznie działacze dwóch głów-
nych partii tego okresu: Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Socjaldemo-
kracji Królestwa Polskiego (a od jej połączenia z socjaldemokracją litew-
ską w 1894 r. – Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy). To wtedy, 
w 1900 r., w X Pawilonie znaleźli się: z jednej strony czołowy przywódca 
PPS i redaktor naczelny jej organu prasowego „Robotnika” Józef Piłsudski, 
osadzony tu wraz z żoną Marią w wyniku wpadki drukarni partyjnej w jego 
ówczesnym mieszkaniu w Łodzi, z drugiej – czołowy przywódca SDKPiL 
Feliks Dzierżyński, więziony tu w sumie czterokrotnie, po tzw. rewolucji 
październikowej 1917 r. osławiony twórca bolszewickiego terroru.

17 Z. Leder, Marcin Kasprzak. Z życia i walki polskiego rewolucjonisty, Wydawnic-
two SDKPiL, Warszawa 1906; również dokument w wersji cyfrowej, zob. https://
polona.pl/item/marcin-kasprzak-z-zycia-i-walki-polskiego-rewolucjonisty,OD-
M1NTk1MzM/8/#info:metadata; Marcin Kasprzak 1860–1905. Zarys życia i działal-
ności, Centralne Wydawnictwo Ludów SSSR, Moskwa 1924, https://polona.pl/item/
marcin-kasprzak-1860-1905-zarys-zycia-i-dzialalnosci,MTA3MjY2MDUx/6/#in-
fo:metadata; J. M. Erlich, Marcin Kasprzak. W dwudziestą rocznicę stracenia, Wydaw-
nictwo Książka, Warszawa 1926, https://polona.pl/item/marcin-kasprzak-w-dwudzie-
sta-rocznice-stracenia,NzIzODAxNTM/2/#info:metadata.
18 K. Pol, Sylwetki wybitnych adwokatów. Adwokaci warszawscy w Cytadeli 1905–
1910, „Adwokatura” http://web.archive.org/web/20080228150541/http://www.adwo-
katura.pl/aktualnosci_sylwetkicytadela_91003.htm; S. Patek, Ze wspomnień obrońcy 
[na Cytadeli Warszawskiej], Warszawa 1937, http://lewicowo.pl/ze-wspomnien-obron-
cy/; M. Gmurczyk-Wrońska, Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914–1939), Wy-
dawnictwo Neriton, Warszawa 2013.
19 S. Król. Cytadela Warszawska [wydanie drugie, rozszerzone], Książka i Wiedza, 
Warszawa 1978, s. 213.
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Rewolucja 1905–1907
Władysław Broniewski w wierszu 1905 podsumuje poetycko stan świa-

domości o tym polskim, antycarskim, socjalistycznym powstaniu:

Zapomniana…
wymazana gumką historii,
martyrologicznego prawa
impotenckich teorii,
świętością kulawych powstań
ojczyźnianą hekatombą
jednostronnego spojrzenia.

Krater w pamięci
niewygodna wiara,
co uległa amnezji
socjalisty prawda
utopijna idea
przez dzieje zgwałcona.

Tak jakby Polska…
nie mogła być sprawiedliwa
i solidarna,
równością okryta
wolna i socjalna
bez narodowej czapy
niepodległa inaczej.

Wybuch rewolucji w styczniu 1905 r. otworzył nowy, bardzo tragiczny 
etap w dziejach Cytadeli. Jako bardzo istotna część twierdzy była ona na-
dal, mimo jej dość przestarzałych już wtedy fortyfi kacji, ważnym oparciem 
dla władz rosyjskich w zrewoltowanym mieście. Jej artyleria nadal stano-
wiła poważne zagrożenie dla Warszawy. Lata rewolucji 1905–1907 i kil-
ka następnych, będących pokłosiem wydarzeń rewolucyjnych, to najcięższy 
okres w historii Cytadeli i X Pawilonu. Charakteryzuje go największa licz-
ba więźniów w dziejach tego obiektu, najgorsze warunki bytowania i naj-
większa liczba wykonanych wyroków śmierci. Cele X Pawilonu, podziem-
ne kazamaty i forty z trudem mieściły tysiące aresztowanych uczestników 
ówczesnych wydarzeń rewolucyjnych: działaczy poszczególnych partii ro-
botniczych i innych organizacji politycznych, przedstawicieli opozycyjnie 
nastawionych kręgów inteligencji, członków organizacji niosących pomoc 
więźniom politycznym, uczestników manifestacji, strajków i innych wystą-
pień politycznych. Według szacunkowych obliczeń przez Cytadelę przewi-
nęło się w tym czasie około 15 tysięcy więźniów, z których znaczna część 
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powędrowała na katorgę lub zesłanie. We wspomnieniach więźniów i ich 
obrońców sala posiedzeń rezydującego tu sądu wojennego zyskała wtedy 
ponure, aczkolwiek zasłużone miano „sali śmierci”, bowiem na mocy wy-
danych w niej wyroków na stokach Cytadeli stracono ponad 250 uczestni-
ków rewolucji, głównie wykonawców różnego rodzaju akcji bojowych. Byli 
wśród nich słynni bojowcy Organizacji Bojowej PPS20: Henryk Baron, Erast 
Chejło, Józef Montwiłł-Mirecki, Stefan Okrzeja, bohaterski obrońca dru-
karni SDKPiL, wspomniany już Marcin Kasprzak, bojowiec Bundu Dawid 
Krauze, bojowiec Narodowego Związku Robotniczego Stanisław Krawczyk 
i wielu innych. 

Henryk Baron (1887–1907) miał zaledwie 20 lat, kiedy stracono go na 
stokach Cytadeli (9 maja 1907)21. Był uczestnikiem wielu akcji bojowych, 
zamachów i wykonawcą wyroków śmierci. Dowódca „piątki” Organizacji 
Bojowej PPS, robotnik przesiąknięty ideą walki rewolucyjnej, kierowany 
do czynnej walki przez starszych kolegów, szczególnie aktywny i sławny po 
akcjach tzw. „krwawej środy” (15 sierpnia 1906), kiedy to OB PPS zorgani-
zowała zamachy na rosyjskich policjantów, agentów ochrany i konfi dentów 
w blisko 20 miastach „kongresówki”22. Aresztowany w swoim mieszkaniu 
na Grzybowskiej – w związku z donosem, jaki złożył członek jego „piątki”, 
który też dokonał jego identyfi kacji oraz informował o ataku na cyrkuł car-
skiej policji – przyznał się do wszystkich akcji, biorąc winę wyłącznie na 
siebie. W II Rzeczypospolitej był upamiętniany i pośmiertnie odznaczany23.

20 M. Cisek, PPS – Frakcja Rewolucyjna w latach 1907–1921. Wizje ustroju gospodar-
czego, próby urzeczywistnienia w niepodległej Polsce, Wojskowa Akademia Polityczna, 
Warszawa 1986; T. Ładyka, Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w la-
tach 1906–1914, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
21 Słownik biografi czny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. Feliks Tych, t. 1 
(A–D), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, Warszawa 1985.
22 W. Potkański, Odrodzenie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolu-
cji 1905 roku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008.
23 W. Orwid [właściwie G. Daniłowski], Henryk Baron. Życiorys, Wydawnictwo Ży-
cie, Warszawa 1910, s. 11 [również dostęp elektroniczny https://polona.pl/item/henryk-
-baron-zyciorys,OTAzODY4/1/#info:metadata].
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Erast Chejło (1890–1908)24 był równie młodym bojowcem. Dzisiaj to 
mało znana postać polskiego ruchu anarchistycznego, skrajny rewolucjoni-
sta, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości w 1930 roku25.

Józef Montwiłł-Mirecki (1879–1908) był jednym z najważniejszych or-
ganizatorów i dowódców Organizacji Bojowej PPS. Leonard Dubacki w ob-
razowy sposób rekonstruuje dramatyczne wydarzenia związane z jego aresz-
towaniem i uwięzieniem na Cytadeli:

20 sierpnia 1905 roku był tragicznym dniem z życiu J. Montwiłła-Mireckiego. Tegoż 
dnia, w niedzielę po południu, jako delegat bojówki przybył na rozszerzone posiedzenie 
warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS, do mieszkania przy ul. Moko-
towskiej 23. (…) Zebrało się około 30 osób. Ale zanim rozpoczęto posiedzenie, okazało się, 
że ktoś zdradził ochranie jego termin. Ulica była osaczona szpiclami. Postanowiono więc 
rozejść się. Pierwszy opuścił lokal Montwiłł-Mirecki. Ale gdy tylko wyszedł, rozległ się 
trzask zamykanej bramy, krzyk i strzały. Chciał uciekać, lecz szpicle i żandarmi przegrodzili 
mu drogę. Wtedy wskoczył na klatkę schodową, przedostał się na strych, a stamtąd na dach. 
Uciekając ostrzeliwał się nieustannie. W chwili, gdy zabrakło mu amunicji, postanowił po-
pełnić samobójstwo. Ostatnim pociskiem strzelić sobie w głowę. Strzał jednak był niecelny. 
Kula strzaskała mu policzek. Ciężko rannego, broczącego krwią, ujęto na dachu. Natych-
miast został odwieziony na Pawiak, a stąd przekazano go na Cytadelę26.

Towarzysze zorganizowali 18 października 1905 brawurową ucieczkę 
Montwiłła ze szpitala św. Ducha przy Elektoralnej w Warszawie. Niebawem 
dał się mocno we znaki okupantom, zorganizował w 1906 roku cztery gło-
śne akcje bojowe, dziś nazwalibyśmy je terrorystycznymi. Śledzony wpadł 
ponownie 28 listopada 1907. Urządzono mu trzy procesy, w dwóch skazano 
go na 15 lat katorgi, trzeci zakończył się karą śmierci. Wyrok na stokach Cy-
tadeli wykonano 9 października 1908 roku. Relację z ostatnich dni bojow-

24 Słownik biografi czny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, t. 1, red. 
A. Kołodziejczyk, W. Charczuk, D. Grzegorczuk, Siedleckie Towarzystwo Nauko-
we, Siedlce 2009, s. 274. Zob. też S. Kordaczuk, I ty możesz zostać Marszalkiem! 
O Józefi e Piłsudskim w teatrze cieni, [w:] Lekcje o Mazowszu. Scenariusz zajęć edu-
kacyjnych, s. 115–132; dokument elektroniczny fi le:///C:/Users/user/Desktop/Docu-
ments/2.%20Muzeum%20Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci/1.%20Program/1.%20
Dzia%C5%82y/1.%20Historia%20i%20badania%20naukowe/1.%20Konferen-
cje/2020/2020.%20Ruch%20socjalistyczny%20i%20ludowy/Materia%C5%82y/08_i_
ty_mozesz_zostac_marszalkiem_o_jozefi e_pilsudskim_w_teatrze_cieni.pdf.
25 E. Szum, Anarchiści na Białostocczyźnie w okresie rewolucji 1905–1907, „Studia 
Podlaskie”, t. 20, s. 193–210; T. Szczepański, Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich 
zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905–1907, wprowadzenie i redakcja Remigiusz 
Okrasa, Wydawnictwo Inny świat, Mielec 2000.
26 L. Dubacki, Józef Atanazy Montwiłł-Mirecki. Bojowiec, patriota, [w:] Wielcy socja-
liści, red. A. Ziemski, Wydawnictwo Kto jest Kim, Warszawa 2018, s. 266–267.
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ca przekazał później Tadeusz Wieniawa-Długoszowski, działający wtedy 
w PPS Frakcja Rewolucyjna. Wprawdzie był więźniem X Pawilonu Cytade-
li Warszawskiej w latach późniejszych (1913–1914), ale odosobniony w celi 
z Feliksem Dzierżyńskim przez 6 miesięcy zapamiętał jego wspomnienia. 
Opublikował je w tygodniku „Walka” w 1925, znane są dziś szerzej z książ-
ki poświęconej F. Dzierżyńskiemu27.

Stefan Aleksander Okrzeja (1886–1905), działacz socjalistyczny i nie-
podległościowy, stał się po śmierci symbolem walk o niezależność, wolność 
i niezawisłość. Już w okresie szkolnym był członkiem Kół Bojowych Samo-
obrony Robotniczej, rozwieszających plakaty i kolportujących ulotki. Kiedy 
podczas demonstracji zorganizowanej 2 sierpnia 1904 roku w obronie Mar-
cina Kasprzaka carska policja dotkliwie pobiła robotników, postanowiono 
na przemoc odpowiedzieć siłą. Broń dostarczył z zagranicy Walery Sławek, 
znany później premier i marszałek sejmu, wierny współpracownik Józefa 
Piłsudskiego, ideolog obozu sanacji. Okrzeja brał udział w wielu akcjach 
bojowych, między innymi 26 marca 1905 na oberpolicjanta barona Karla 
Nolckena. Akcja ta była nieudana, Okrzeja został ranny i uwięziony w X Pa-
wilonie. W jego obronie stanął adwokat Stanisław Patek, znany później dy-
plomata, minister spraw zagranicznych. PPS organizował w obronie Okrzei 
wielkie demonstracje, a nawet strajk generalny. Bojowiec został osądzony 
i skazany, a 21 lipca 1905 roku powieszono go na stokach Cytadeli. Zaborcy 
uczynili to w nocy w tajemnicy, a ciało pochowali w nieznanym miejscu. Już 
w roku następnym w dniu egzekucji zorganizowano Dzień Okrzei, pisano 
o nim pieśni i wiersze. 5 listopada 1916 roku zorganizowano na stokach Cy-
tadeli wielką manifestację ku czci Okrzei, przemawiali Tomasz Arciszewski 
i Norbert Barlicki. Tłumnie uczestniczyli w zgromadzeniu członkowie PPS 
z całej Polski oraz warszawianie. W 1930 roku prezydent Ignacy Mościcki 
odznaczył Okrzeję pośmiertnie Krzyżem Niepodległości z mieczami oraz 
Orderem odrodzenia Polski28. 

Brat bojowca, urodzony w 1907 roku, otrzymał również imię Stefan Sta-
nisław. Zginął w obronie ojczyzny jako lotnik w 1939 roku. Władysław 

27 Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim, wybór i opracowanie H. Ci-
mek, L. Dubacki, Książka i Wiedza, Warszawa 1977, s. 192–193.
28 W. Orwid [właściwie G. Daniłowski], Stefan Okrzeja. Życiorys, Wydawnictwo Ży-
cie, Kraków 1910. Również dostęp elektroniczny: https://polona.pl/item/stefan-okrze-
ja-zyciorys,NzIxMzg5ODg/5/#info:metadata; L. Dubacki, Stefan Okrzeja w stulecie 
śmierci, „Przegląd Socjalistyczny”, 2005, nr 4–5, s. 85–98; M. Zawadka, Stefan Okrzeja 
1886–1905, Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza, Warszawa 1947; K. Paszkowski, Stefan 
Okrzeja, Polska Agencja Wydawnicza, Łódź 1948.
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(ur. 1897) zginął w wojnie polsko-rosyjskiej w 1919 roku, Michał (ur. 1899) 
zmarł w 1942, ranny w partyzanckiej potyczce pod Garwolinem, Wacław 
(1891–1955) jako siedemnastoletni chłopiec został zesłany na Syberię. Sio-
stry Stefana Aleksandra Okrzei też były działaczkami socjalistycznymi. 

Z dziejami Cytadeli w tym okresie wiążą się nazwiska znanych adwo-
katów, obrońców w procesach politycznych: Leona Berensona, Stanisława 
Patka, Eugeniusza Śmiarowskiego oraz działaczek niosących pomoc więź-
niom politycznym: Stefanii Sempołowskiej, Natalii Gąsiorowskiej, Marii 
Paszkowskiej i innych 

Zakończenie
X Pawilon został wydzielony wraz z przyległym otoczeniem i udostęp-

niony zwiedzającym w 1963 r. Impulsem sprawczym decyzji ówczesnych 
władz była setna rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Obecnie jest 
jednym z oddziałów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zorganizowa-
na w dawnych wnętrzach więziennych ekspozycja jest poświęcona przede 
wszystkim dawnym więźniom tego obiektu29.

Z X Pawilonem łączy się droga straceń prowadząca przez Bramę Straceń 
na stoki Cytadeli nad Wisłą na miejsce egzekucji z lat 1886–1918 oraz leżą-
ce na południowych stokach Cytadeli przy forcie Legionów miejsce egzeku-
cji powstańców styczniowych.

Władysław Broniewski w 1951 roku opublikował w tomie Nadzieja 
wiersz Cytadela. Przytaczając go, warto uświadomić sobie, w jakim czasie 
go napisał:

Na cytadeli jest szubienica
pod szkłem.
O tym wie każda warszawska ulica
i ja wiem.

Umierali tam Pepesowcy,
SDKPiL,
umarli, zgnili
– został Cel.

I jak to pięknie – teraz – w Polsce
patrzeć, jak z krwawej ziemi

29 Szerzej zob.: J. Wągrodzki, Działalność Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszaw-
skiej w latach 1990–2000, [w:] 10 lat Muzeum Niepodległości. Księga pamiątkowa, 
Muzeum Niepodległości, Warszawa 2000 , s. 41–55.
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wyrastają z żywymi oczami
ludzie powieszeni:

Montwiłł, Kasprzak, Baron, Okrzeja –
to oni, na wielu krosnach…
Nadzieja!
Wiosna!

Na południowym krańcu Cytadeli mieści się też Muzeum Katyńskie zor-
ganizowane w ostatnich latach.

Tadeusz Skoczek
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Prisoners of the Warsaw Citadel. Socialists

Keywords 
Polish socialists, fi ghters for independence and social justice, revolutionaries, 
fi ghters, commemoration, 10th Pavilion, Warsaw Citadel, execution sites

Abstract
The Museum of the 10th Pavilion of the Warsaw Citadel is one of the most signifi -
cant places of Polish martyrdom during the era of the Partitions. Among the prisoners 
of the 10th Pavilion, there were such prominent fi gures of Polish history as Jarosław 
Dąbrowski, Roman Dmowski, Feliks Dzierżyński, Gustaw Ehrenberg, Jan Jeziorański, 
Józef Montwiłł-Mirecki, Rafał Krajewski, Apollo Korzeniowski, Honorat Koźmiński, 
Stefan Okrzeja, Józef Piłsudski, Rev. Piotr Ściegienny, Józef Toczyski, Romuald Trau-
gutt, Roman Żuliński, Ludwik Waryński, and many others. Several hundred people were 
executed on the slopes of the fortress, among them many insurgents of the January Up-
rising, including members of the National Government headed by Romuald Traugutt, as 
well as participants in the 1905–1907 Revolution, such as Józef Montwiłł-Mirecki and 
Stefan Okrzeja – the famous combatants from the Polish Socialist Party. 
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Gefangene der Warschauer Zitadelle. Sozialisten

Schlüsselwörter
Polnische Sozialisten, Kämpfer für Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit, 
Revolutionäre, Kämpfer, Gedenken, X. Pavillon, Warschauer Zitadelle, Hin-
richtungsstätten

Kurzfassung
Das Museum des X. Pavillons der Warschauer Zitadelle ist einer der wichtigsten Orte 
des polnischen Märtyrertums aus der Zeit der Teilungen. Unter den Gefangenen des 
X. Pavillons befanden sich so prominente Persönlichkeiten der polnischen Geschichte 
wie Jarosław Dąbrowski, Roman Dmowski, Feliks Dzierżyński, Gustaw Ehrenberg, Jan 
Jeziorański, Józef Montwiłł-Mirecki, Rafał Krajewski, Apollo Korzeniowski, Honorat 
Koźmiński, Stefan Okrzeja, Józef Piłsudski, Priester Piotr Ściegienny, Józef Toczyski, 
Romuald Traugutt, Roman Żuliński, Ludwik Waryński und viele andere. Mehrere hun-
dert Menschen wurden an den Hängen der Festung hingerichtet, darunter viele Aufstän-
dische des Januaraufstandes, und unter ihnen die Mitglieder der von Romuald Traugutt 
geführten Nationalregierung und Teilnehmer der Revolution von 1905–1907, u.a. die 
berühmten PPS-Kämpfer [Kämpfer der Polnischen Sozialistischen Partei] Józef Mont-
wiłł-Mirecki und Stefan Okrzeja.

Заключенные Варшавской цитадели. Социалисты

Ключевые слова
польские социалисты, борцы за независимость и социальную справедли-
вость, революционеры, борцы, почтение памяти, X павильон, Варшавская 
цитадель, места казни.

Резюме
Музей X павильона Варшавской цитадели является одним из основных мест, свя-
занных с польской мартирологией эпохи разделов. Заключенными X павильона 
являлись многие выдающиеся личности польской истории, в том числе: Ярос-
лав Домбровский, Роман Дмовский, Феликс Дзержинский, Густав Эренберг, Ян 
Езёранский, Юзеф Монтвилл-Мирецкий, Рафал Краевский, Аполлон Корженёв-
ский, Гонорат Козьминский, Стефан Окжея, Юзеф Пилсудский, ксендз Петр Сце-
генный, Юзеф Точиский, Ромуальд Траугутт, Роман Жулинский, Людвик Варын-
ский и многие другие. Сотни людей были казнены на валах крепости, в том числе 
многие участники Январского восстания, среди которых были члены Националь-
ного правительства, в частности его лидер – Ромуальд Траугутт, а также участники 
революции 1905–1907 гг., в том числе известные боевики Польской социалистиче-
ской партии – Юзеф Монтвилл-Мирецкий и Стефан Окжея. 
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Stefan Starzyński w kampanii wyborczej

Słowa kluczowe

Stefan Starzyński, Prezydent m.st. Warszawy, Warszawa, kampania wy-
borcza, architektura, gospodarka, oświata, tereny zielone, miejsca pamięci, 
dziedzictwo kulturowe, historia, pamięć

Streszczenie

Artykuł przedstawia osiągnięcia Stefana Starzyńskiego Prezydenta m.st. Warsza-
wy tylko w jednym wyjątkowym roku 1938, który był rokiem kampanii wyborczej 
do Sejmu i Senatu oraz do samorządu. Stefan Starzyński nadał właściwy plano-
wany i perspektywiczny kierunek wielostronnym potrzebom rozwojowym stolicy. 
Jako prezydent przejawiał olbrzymią inicjatywę, włączając do współpracy rzesze 
ludzi podobnych do siebie. Znajdował coraz szersze zainteresowanie mieszkańców. 
Potrafi ł organizować akcje porządkowania, rozbudowy i upiększania miasta oraz 
udostępniania mieszkańcom i dla mieszkańców nie tylko gmachów użyteczności 
publicznej. Tylko w tym jednym roku 1938 Warszawa nabrała tempa rozwoju go-
spodarczego, inwestycje stawały się rzeczywistością. Prezydent Stefan Starzyński 
potrafi ł dbać o pamięć i dziedzictwo Warszawy, jako gospodarz miasta bywał wszę-
dzie i brał udział w każdym ważnym i mniej ważnym wydarzeniu, które miało miej-
sce w stolicy. Do tej pory nie podjęto próby odtworzenia kalendarium Prezydenta 
Warszawy Stefana Starzyńskiego, jest to początek pracy nad osiągnięciami tak waż-
nej postaci nie tylko dla Warszawy. 
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Rok 1938 stał w Polsce rokiem pod znakiem kampanii wyborczej do Sej-
mu i Senatu oraz do samorządu, a sama Warszawa obfi towała w ważne wy-
darzenia. W tę panującą atmosferę wpisał się Stefan Starzyński Prezydent 
Warszawy. Podczas obrad 38. posiedzenia Tymczasowej Rady Miejskiej 
Stefan Starzyński w obszernym referacie wyrażał radość z likwidacji tym-
czasowości w ustroju stolicy i przystąpienia do demokratycznych wyborów 
samorządowych1.

Pragnę przede wszystkim podkreślić, że rok 1938 dla rozwoju Warszawy będzie miał 
znaczenie zasadnicze, ponieważ został już uchwalony przez Rząd i wniesiony do Sejmu 
projekt nowego ustroju Stolicy. W ciągu sesji bieżącej projekt ustroju będzie rozpatrzony 
i uchwalony tak, iż rozwój Warszawy w roku następnym winien oprzeć się już na nowych 
zasadach prawnych. Projekt ten w zasadniczych tezach swoich odpowiada poglądom Tym-
czasowej Rady Miejskiej, wyrażonym w uchwałach z dn. 24 VI 1936 r. Sądzę, że będę wy-
razicielem całej Rady, jeżeli stwierdzę naszą radość z tego powodu, że tymczasowość ustro-
ju Stolicy skończy się wkrótce i Warszawa będzie mogła rozwijać się na trwałych i stałych 
podstawach prawnych. Nowy ustrój niewątpliwie odpowie tym wszystkim potrzebom, które 
były w uchwałach Rady skonstatowane, a tym samym stworzymy mocne podstawy rozwo-
ju Stolicy2.

Stefan Starzyński, urodzony działacz, człowiek o wrażliwym sumieniu 
i głębokich moralnych zasadach, ciężko pracujący od rana do wieczora pre-
zydent milionowego miasta, był uosobieniem odpowiedzialności w najgłęb-
szym sensie tego pojęcia, w momencie obejmowania prezydentury oświad-
czył, że chce być prezydentem całej Warszawy3. 

Warszawa za czasów Starzyńskiego rozwijała się na południe – Moko-
tów, intensywnie w kierunku północnym – Żoliborz, Marymont, Bielany 
oraz Targówek, Nowe Bródno i Pelcowizna, wschodnim – Grochów, i za-
chodnim – Wola i Ochota4. Starzyński zdawał sobie sprawę, że istnieje wiel-
ka potrzeba budowy mostów na Wiśle, w tym na północy u wylotu ul. Kra-

1 M.M. Drozdowski, Stefan Starzyński prezydent Warszawy, PIW, Warszawa 1976, 
s. 117.
2 Przemówienie prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego wygłoszone na po-
siedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 1938 roku, Warszawa 1938, s. 2.
3 R. Jarocki, Rozmowy z Lorentzem, PIW, Warszawa 1981, s. 153. Takim go znał prof. 
Stanisław Lorentz, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1935 
roku prezydent Stefan Starzyński powołał Stanisława Lorentza na stanowisko dyrektora 
Muzeum Narodowego w Warszawie, którą to funkcję z przerwą wojenną profesor pełnił 
do roku 1982. B. Michalec, Retrospekcje wileńskie – prof. Stanisław Lorentz, „Rocznik 
Kresowy” 2019, nr 5, z. 2, s. 97.
4 S. Starzyński, Rozwój stolicy: odczyt wygłoszony w dniu 10 czerwca 1938 r. na ze-
braniu urządzonym przez Okręg Stołeczny Związku Rezerwistów, Warszawa 1938, s. 52. 
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sińskiego celem połączenia Żoliborza z Bródnem i innymi osiedlami Pragi5. 
W celu tworzenia nowych połączeń północy miasta z południem trzeba było 
wykupić 10 nieruchomości i zburzyć 36 budynków, aby powstał wiadukt 
nad Dworcem Gdańskim6. Zrealizowano wielkie połączenie północy miasta 
z południem poprzez przebicie Wybrzeża Gdańskiego i Gdyńskiego z budu-
jącymi się bulwarami wiślanymi, tworząc doskonałą komunikację i również 
wielką arterię spacerową u stóp Starego Miasta oraz bezcennej pamiątki, 
jaką jest w dalszym ciągu cmentarz straconych pod Cytadelą7.

Stefan Starzyński wraz ze swoimi współpracownikami snuł plany roz-
budowy Warszawy, plany, które miały szansę być zrealizowane, gdyby nie 
wybuch II wojny światowej. Niech przykładem będzie Dzielnica Wielkiego 
Marszałka, która miała być uwiecznieniem w stolicy pamięci Wskrzesiciela 
Państwa i Zwycięskiego Wodza. Dzielnica Marszałka miała być dzielnicą, 
w której wypowiedzieć się mieli polscy architekci i artyści, a budowniczo-
wie mieli przekazać następnym pokoleniom styl epoki Józefa Piłsudskiego. 
Zaplanowana była budowa Świątyni Opatrzności projektu Bohdana Pniew-
skiego, architekta, profesora Politechniki Warszawskiej, czy budowa po-
mnika Józefa Piłsudskiego8. Kolejnymi wyzwaniami miały być: urządzenie 
Parków Sportowych na Siekierkach i Żoliborzu, organizacja w 1944 roku 
Powszechnej Wystawy Krajowej dla uczczenia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, powiększenie terenów Parku Paderewskiego i budowa Mu-
zeum Przemysłu i Techniki wg projektu prof. Bohdana Pniewskiego, bu-
dowa hal Izby Przemysłowo-Handlowej, zakończenie budowy Domu Tu-
rystycznego, regulacja Placu Weterana. Taki cel Stefan Starzyński stawiał 
sobie i zarządowi m.st. Warszawy9. W 108. rocznicę wybuchu Powstania Li-
stopadowego odrestaurowany został Arsenał, który był czwartą z kolei inwe-
stycją architektoniczną Warszawy obok Muzeum Narodowego, Pałacu Blan-
ka czy odbudowanych murów obronnych starej Warszawy10.

Prezydent wiedział, że zaniedbania historyczne, wzrastające potrzeby, 
zaspakajanie codziennych potrzeb mieszkańców były bardzo wielkie. Ponad 
30% ulic było niezabrukowanych, a spośród zabrukowanych około 65% ulic 
pokrytych było kamieniem polnym. 25% nieruchomości pozbawionych było 

5 Ibidem, s. 19.
6 Ibidem, s. 53.
7 Ibidem, s. 56.
8 Ibidem, s. 86.
9 Ibidem, s. 87–89.
10 „Gazeta Polska” 1938, nr 326, s. 8.
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wodociągu, a około 55% kanalizacji. Wielkie braki w komunikacji miejskiej 
stanowiły problem dla miasta. Brak gmachów szkolnych, łóżek szpitalnych, 
urządzeń zdrowotnych, aprowizacyjnych i wychowania fi zycznego to był 
kolejny problem, z którym borykała się Warszawa. Niemal wszystkie przed-
siębiorstwa usługowe, którymi zarządzały władze Warszawy, nie mogły 
sprostać zaopatrzeniu i wymagały szybkiej rozbudowy. W każdej dziedzinie 
życia samorządowego były poważne braki, wymagające miliardowego wy-
datku, aby je usunąć11. 

Istniejące potrzeby trzeba było łączyć z dynamiką rozwoju miasta. 
W związku z regulacją miasta, budową ulic prezydent podkreślał, że należy 
liczyć się z poważną grupą wydatków na wykup gruntów. Warszawa w oma-
wianym okresie była ubogim miastem pod względem własności terenowej. 
Jedną z największych bolączek władz Warszawy była kwestia mieszkanio-
wa. Mieszkańcy miasta w większości żyli w warunkach przeludnienia, urą-
gającego wszelkim wymogom higieny i zdrowia. Władze Warszawy w tej 
kwestii współpracowały z Towarzystwem Osiedli Robotniczych i ostatnie 
budowy TOR-u powstały na terenach miejskich, odpowiednio zainwestowa-
nych, jak na Kole i Grochowie12. 

Z inicjatywy Prezydenta Warszawy w 1935 roku rozpoczęto akcję ukwie-
cania miasta. Sam prezydent zwołał zebranie w celu ukonstytuowania się 
Komitetu Obywatelskiego, którego celem było zorganizowanie w Warsza-
wie Święta Wiosny pod hasłem Warszawa w kwiatach i zieleni. Akcja ta mia-
ła z jednej strony służyć podniesieniu estetycznego wyglądu stolicy przez 
ukwiecanie okien i balkonów, z drugiej zaś budzić wśród młodzieży zamiło-
wanie do uprawy roślin13. 

Musimy więc również dbać o to, aby cała ludność brała udział w akcji powiększenia zie-
leni choćby drogą dekoracji kwiatami okien i balkonów. Akcja ta pod hasłem „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” doskonale się rozwija dzięki pełnemu zrozumieniu jej znaczenia przez 
wszystkich mieszkańców Stolicy14. 

W połowie 1936 roku w jednej z rozmów prezydent Starzyński poin-
formował Stanisława Lorentza, że bardzo pragnął, by zorganizować wiel-
ką wystawę „Warszawa wczoraj, dziś, jutro”, na której przedstawiłby swoje 

11 Przemówienie prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego…, s. 7.
12 S. Starzyński, op. cit., s. 31.
13 B. Michalec, Warszawa w kwiatach i zieleni w latach 1935–1939, „Kronika Warsza-
wy” 2017, nr 1, s. 86.
14 S. Starzyński, op. cit., s. 22.
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koncepcje w rozwoju miasta we wszystkich dziedzinach, od zagadnień urba-
nistycznych i planowania przestrzennego po przedsiębiorstwa miejskie, każ-
de z osobna. „Widzi pan, jestem wciąż prezydentem z nominacji rządowej, 
a chciałbym nim być ze swobodnego wyboru mieszkańców miasta. I w tym 
sensie wystawa, o której mówiliśmy, mogłaby spełnić swoją rolę”15. Doło-
żono starań, aby jak najszybciej została zakończona budowa Muzeum Naro-
dowego w Warszawie. Marzenie Stefana Starzyńskiego się spełniło, w paź-
dzierniku 1938 roku wystawa została otwarta w nowej siedzibie Muzeum 
Narodowego w Warszawie16. Ta wystawa miała pomóc Stefanowi Starzyń-
skiemu wygrać wybory. Ale jego lista nie uzyskała większości. Pozostał już 
do końca komisarycznym Prezydentem Warszawy.

1 stycznia: W sali kolumnowej Ratusza prezydent Stefan Starzyński przyjmo-
wał noworoczne życzenia od pracowników miejskich, a sam życzył wszystkim 
pracownikom, aby w 1938 roku z niesłabnącą energią dalej kładli podwaliny 
pod nieustanny, coraz wspanialszy rozwój Warszawy. Zebranych pracowników 
miejskich prezydent wraz z zarządem miejskim przyjmował lampką wina17.
9 stycznia: W Ratuszu odbyła się choinka dla dzieci pracowników Zakładów 
Oczyszczania Miasta. Na uroczystość przybył prezydent miasta Stefan Starzyń-
ski z małżonką, obdarował dzieci paczkami ze słodyczami i książkami18.
11 stycznia: Przyjęcie noworoczne dla dyplomatów u Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem m.in. Wicemi-
nistra Spraw Zagranicznych Jana Szembeka, Wicemarszałka Sejmu Tadeusza 
Schaetzela, gen. Wacława Stachiewicza i Prezydenta m.st. Warszawy Stefana 
Starzyńskiego19.
21 stycznia: Dorocznym zwyczajem Prezydent Warszawy Stefan Starzyński 
wystosował pismo do 10 weteranów Powstania Styczniowego zamieszkałych 
w stolicy. Do listów załączone zostały czeki na 100 zł20.
22 stycznia: Z powodu choroby Stefana Starzyńskiego na wszystkich ofi -
cjalnych uroczystościach z okazji 75. rocznicy Powstania Styczniowego głos 

15 R. Jarocki., op. cit., s. 141.
16 B. Michalec, Połączone losy: Stefan Starzyński – Prezydent Warszawy i prof. Stani-
sław Lorentz – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, [w:] O Polskę, o Warszawę, 
o honor, o pamięć, red. B. Michalec, T. Skoczek, Muzeum Niepodległości, Warszawa 
2019, s. 101.
17 „Gazeta Polska” 1938, nr 2, s. 4.
18 Ibidem, nr 9, s. 4.
19 Ibidem, nr 11, s. 2.
20 Ibidem, nr 21, s. 12.
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w imieniu Prezydenta Warszawy zabierał Jan Pohoski21. Konferencja poświęco-
na dziejom Powstania Styczniowego, zorganizowana przez Towarzystwo Mi-
łośników Historii w 75. rocznicę wybuchu. W skład Prezydium Honorowego 
wszedł prezydent Stefan Starzyński22.
26 stycznia: Prezydent Warszawy na posiedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej 
wygłosił expose budżetowe23.
3 lutego: W sali Deckerta w Ratuszu odbyło się inauguracyjne zebranie od-
czytowe Klubu Sprawozdawców Samorządowych, podczas którego Stefan Sta-
rzyński wygłosił referat Zagadnienia urbanistyczne Warszawy24.
4 lutego: Inauguracja specjalnego kursu dla kierowników sekcji Zarządu Miej-
skiego Warszawy, w spotkaniu brał udział prezydent Stefan Starzyński25.
9 lutego: Wizyta regenta Królestwa Węgier Horthyego w Warszawie. Powita-
nie na Dworcu Wileńskim przez Prezydenta RP i wszystkich przedstawicieli 
rządu z premierem na czele, senatorów, posłów, najwyższych funkcjonariuszy 
administracji państwowej i Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego26. Wę-
gierski Minister Spraw Zagranicznych Kolman de Kanya w Warszawie. Mini-
ster Józef Beck wraz z małżonką wydali obiad na cześć ministra. W obiedzie 
wzięli udział najwyżsi przedstawiciele życia politycznego, w tym Prezydent 
Warszawy Stefan Starzyński27. W późnych godzinach popołudniowych odbył 
się obiad galowy na Zamku Królewskim wydany przez Prezydenta RP na cześć 
regenta Węgier Horthyego. W obiedzie wzięło udział ponad 100 osób, wszyst-
kie najważniejsze osoby życia publicznego, w tym Prezydent Warszawy Stefan 
Starzyński28.
16 lutego: Wojciech Kossak rozpoczyna pracę nad panoramą Olszyn-
ki Grochowskiej. Prezydent miasta Stefan Starzyński zaakceptował projekt 
przedstawiony przez Komitet Budowy na polach Grochowa panoramy bitwy 
o Olszynkę Grochowską, przekazując go właściwym organom Zarządu Miasta 
w celu opracowania szczegółów29.
23 lutego: Prezydent Starzyński w imieniu Zarządu Miasta złożył przed Tym-
czasową Radą Miejską sprawozdanie budżetowe30.

21 Ibidem, nr 22, s. 10.
22 „Kurier Warszawski” 1938, nr 22, s. 28.
23 „Gazeta Polska” 1938, nr 26, s. 8.
24 Ibidem, nr 32, s. 8 i nr 34, s. 8.
25 Ibidem, nr 35, s. 8.
26 Ibidem, nr 40, s. 1.
27 Ibidem, nr 39, s. 1.
28 Ibidem, nr 40, s. 2.
29 Ibidem, nr 46, s. 8.
30 Ibidem, nr 54, s. 8.
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25 lutego: Strajk w Operze Narodowej w Warszawie. Prezydent miasta Stefan 
Starzyński przyjął delegację strajkujących31. 
4 marca: Na ręce Katarzyny Grabskiej oraz rodziny śp. Władysława Grabskie-
go Prezydent Warszawy Stefan Starzyński przesłał depeszę kondolencyjną32. 
Pogrzeb Władysława Grabskiego, msza św. w katedrze św. Jana. Wśród naj-
wyższych dostojników państwowych w bocznej nawie zasiadł Prezydent War-
szawy Stefan Starzyński33.
9 marca: Apostolskie błogosławieństwo dla Warszawy. W związku z życzenia-
mi, przesłanymi przez Stefana Starzyńskiego w imieniu Warszawy Ojcu Świę-
temu w 16. rocznicę jego koronacji, ks. biskup Cortesi, Nuncjusz Apostolski 
w Polsce, przesłał na ręce Prezydenta Warszawy podziękowania34.
12 marca: Otwarcie nowego pawilonu Biblioteki Publicznej w Warszawie przy 
ul. Koszykowej 26. Na uroczystość przybyli Stefan Starzyński – Prezydent 
Warszawy, Jan Pohoski – Wiceprezydent Warszawy35.
14 marca: Pod przewodnictwem Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego 
odbyło się posiedzenie Rady Komunalnej Kasy Oszczędności m.st. Warszawy 
poświęcone omówieniu wyników pracy Kasy za rok budżetowy 193736.
17 marca: Komisarz Rządu Władysław Jaroszewicz, jako delegat Naczelnego 
Komitetu Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego, oraz Prezydent Warszawy 
Stefan Starzyński, jako przewodniczący Stołecznego Komitetu Budowy Po-
mnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, podali do wiadomości program obcho-
dów ku czci Marszałka37.
18 marca: Pod przewodnictwem Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego 
odbyło się plenarne posiedzenie Stołecznego Komitetu Budowy Pomnika Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W sprawozdaniu przedstawiony zo-
stał dotychczasowy stan prac konkursu na pomnik Marszałka i ukształtowanie 
placu pod pomnik38.
21 marca: Uroczysty wieczór ku czci Marszałka Piłsudskiego w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie. Na uroczysty wieczór przybyli marszałkowa Aleksandra Pił-
sudska, członkowie rządu z premierem gen. Felicjanem Sławojem Składkow-
skim oraz Prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim39.

31 Ibidem, nr 56, s. 8.
32 Ibidem, nr 62, s. 2.
33 Ibidem, nr 63, s. 2.
34 Ibidem, nr 67, s. 8.
35 Ibidem, nr 71, s. 8.
36 Ibidem, nr 76, s. 8.
37 Ibidem, nr 75, s. 8.
38 Ibidem, nr 76, s. 8.
39 Ibidem, nr 80, s. 2.
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23 marca: Posiedzenie Tymczasowej Rady Miejskiej, Prezydent Warszawy 
Stefan Starzyński złożył sprawozdanie z działalności władz miejskich za ostat-
ni okres oraz zapoznał radę z najbliższymi zamierzeniami40.
24 marca: Wystawa szkiców i rysunków Jana Matejki w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciech 
Świętosławski i Prezydent m.st. Warszawy Stefan Starzyński zwiedzili wystawę41. 
26 marca: Na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się przekazanie 
Armii 40 ciężkich karabinów maszynowych z biedkami i końmi, ufundowa-
nych ze składek członkowskich przez Naczelną Radę Zrzeszeń Kupiectwa Pol-
skiego. Na uroczystość przybyli m.in. ministrowie, wojewoda, Prezydent mia-
sta Stefan Starzyński42.
29 marca: W sali portretowej Ratusza odbyło się pierwsze spotkanie organi-
zacyjne Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego. Prezydent Warszawy Stefan Starzyński jako przewodniczący Komi-
tetu rozpoczął spotkanie43.
30 marca: Z inicjatywy Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Cza-
sopism odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne przedstawicieli sfer nauki 
i świata prasy poświęcone utworzeniu Towarzystwa Wiedzy Prasowej. Przy 
stole prezydialnym zasiadł m.in. Prezydent Warszawy Stefan Starzyński44.
31 marca: Uroczyste poświęcenie Domu Turysty przy placu Starynkiewicza. 
Na uroczystość przybyli: wiceminister Aleksander Bobkowski, Prezydent mia-
sta Stefan Starzyński z wiceprezydentem Kazimierzem Grabą-Łęckim, dyrekto-
rowie przedsiębiorstw i wydziałów Zarządu Miejskiego45. Obchody jubileuszu 
25-lecia Teatru Polskiego w Warszawie, w uroczystości brali udział: Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciech Świętosławski, na-
czelnik Wydziału Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego Władysław Zawistowski, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński46.
2 kwietnia: Oświadczenie prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego w spra-
wie naruszania jego godności47. W czwartą rocznicę śmierci Adama Skwar-
czyńskiego odbyło się nabożeństwo żałobne w Katedrze, na które przybyli 
Marszałek Senatu, Prezes NIK, przedstawiciele Domu Wojskowego i Kancela-
rii Cywilnej Prezydenta RP, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński48.

40 Ibidem, nr 82, s. 8.
41 Ibidem, nr 84, s. 2.
42 Ibidem, nr 85, s. 10.
43 Ibidem, nr 88, s. 8.
44 Ibidem, nr 89, s. 7.
45 Ibidem, nr 90, s. 8.
46 Ibidem.
47 Ibidem, nr 91, s. 2.
48 Ibidem, nr 92, s. 2.
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3 kwietnia: Zbiórka pieniężna na wielkanocny dar dla dzieci osób bezdom-
nych. Prezydent Warszawy Stefan Starzyński wraz z wiceprezydentami kwe-
stował na placu Teatralnym49.
5 kwietnia: W sali posiedzeń Dyrekcji Wodociągów przy ul. Starynkiewicza 
odbyło się zebranie działaczy społecznych reprezentujących południowe dziel-
nice Warszawy. W spotkaniu wziął udział Prezydent Warszawy Stefan Starzyń-
ski, który do zebranych wygłosił przemówienie50.
30 kwietnia: W sali Rady Miejskiej odbyła się wieczornica zorganizowana 
przez pracowniczą Komisję Samopomocy Społecznej dla pracowników miej-
skich i ich rodzin. W spotkaniu wziął udział Stefan Starzyński, wiceprezydenci 
Warszawy oraz pracownicy miejscy z rodzinami51.
7 maja: Stefan Starzyński przez aklamację został wybrany przewodniczącym 
Komitetu Obywatelskiego Żałobnych Uroczystości 3. rocznicy śmierci Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego52.
11 maja: Otwierając posiedzenie Tymczasowej Rady Miejskiej Prezydent 
Warszawy Stefan Starzyński poinformował, że władze miejskie wezmą udział 
w uroczystościach żałobnych Marszałka Józefa Piłsudskiego53. 
12 maja: Uroczystości w 3. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Uroczyste nabożeństwo w Katedrze św. Jana z udziałem najwyższych urzędni-
ków państwowych z Prezydentem RP na czele, władze samorządowe Warsza-
wy reprezentował Prezydent miasta Stefan Starzyński54. Prezydent Warszawy 
w otoczeniu wiceprezydentów składa kwiaty w Belwederze podczas uroczy-
stości55.
19 maja: Sesja rady naczelnej Obozu Zjednoczenia Narodowego. Po nabożeń-
stwie w kościele św. Aleksandra wszyscy członkowie rady Naczelnej OZN zło-
żyli hołd pamięci Józefa Piłsudskiego, składając wieńce w Belwederze. Pre-
zydent Stefan Starzyński wszedł w skład Rady Naczelnej OZN. W salonach 
ofi cerskich Yacht-Klubu odbyła się dla członków Rady Naczelnej herbatka to-
warzyska, na którą przybyli Naczelny Wódz, Marszałek Edward Śmigły-Rydz, 
premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski, szef OZN gen. Stanisław Skwar-
czyński, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński56.

49 Ibidem, nr 92, s. 8.
50 Ibidem, nr 95, s. 6.
51 Ibidem, nr 118, s. 8.
52 Ibidem, nr 125, s. 2.
53 Ibidem, nr 129, s. 12.
54 Ibidem, nr 130, s. 5.
55 Ibidem.
56 Ibidem, nr 137, s. 2.



Beata Michalec

94

21 maja: W sali Rady Miejskiej nastąpiła inauguracja obrad Zjazdu Stowa-
rzyszenia Absolwentów Średnich Szkół Handlowych. Przemówienie powitalne 
wygłosił m.in. Prezydent Warszawy Stefan Starzyński57.
22 maja: Przekazanie 6 dział przeciwlotniczych Armii w obecności marszał-
ka Edwarda Śmigłego-Rydza. Uroczystość odbyła się na udekorowanym fl aga-
mi dziedzińcu koszarowym artylerii przeciwlotniczej. Na akt przekazania dział 
przybył także Prezydent Warszawy Stefan Starzyński58.
23 maja: Prezydent Warszawy Stefan Starzyński w salach Rady Miejskiej wy-
dał herbatkę dla uczestników Zjazdu Stowarzyszenia Absolwentów Średnich 
Szkół Handlowych59.
26 maja: Zakończenie konkursu pielęgnowania niemowląt zorganizowanego 
przez Ośrodek Zdrowia i Opieki. W sali kolumnowej Ratusza odbyło się pod 
przewodnictwem Prezydenta Warszawy zakończenie konkursu. Rozdane zo-
stały nagrody matkom wyróżnionym za najlepsze pielęgnowanie niemowląt60. 
W ostatnim dniu pobytu w Warszawie wycieczka 1000 dzieci z Polesia zosta-
ła przyjęta przez Prezydenta Warszawy w sali Rady Miejskiej. Na pożegna-
nie dzieci zostały obdarowane słodyczami61. III Zjazd Wychowanków Szkoły 
Głównej Handlowej. Jako drugi wygłosił referat Stefan Starzyński, który mówił 
o Zadaniach gospodarczych Polski współczesnej62.
28 maja: Poświęcenie gmachu Pogotowia Opiekuńczego dla dzieci przy 
ul. Wolność 14. W uroczystości wziął udział Prezydent Warszawy Stefan Sta-
rzyński wraz z wiceprezydentem Józefem Ołpińskim63.
30 maja: Pożegnanie w sali Rady Miejskiej absolwentów miejskich szkół śred-
nich ogólnokształcących. Uroczystość zainaugurował Stefan Starzyński, win-
szując maturzystom osiągniętych rezultatów i złożył życzenia na dalszą drogę 
życia. Wszyscy absolwenci otrzymali monografi ę o Warszawie z dedykacją od 
Prezydenta Warszawy64.
1 czerwca: Uroczystość zakończenia trzyletniej kadencji opiekunów spo-
łecznych i rozpoczęcie nowego trzyletniego okresu ich pracy. Na uroczystość 
przybyło 300 opiekunów społecznych, reprezentujących wszystkie dzielnice 
Warszawy, 10 opiekunów okręgowych oraz przedstawiciele władz miejskich. 
Uroczystość zainaugurował prezydent Stefan Starzyński65.

57 Ibidem, nr 139, s. 8.
58 Ibidem, nr 140, s. 1.
59 Ibidem, nr 141, s. 6.
60 Ibidem, nr 142, s. 8.
61 Ibidem, nr 144 , s. 4.
62 Ibidem, nr 142, s. 7.
63 Ibidem, nr 146, s. 8.
64 Ibidem, nr 148, s. 6.
65 Ibidem, nr 150, s. 6.
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3 czerwca: Stefan Starzyński zwiedzał osiedla Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Żoliborzu i na Rakowcu. Prezydenta powitał prezes Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Stanisław Szwalbe66. W rocznicę bitwy pod Duniłowi-
czami warszawski pułk piechoty Legii Akademickiej obchodził uroczyście do-
roczne święto pułkowe, połączone z 20-leciem powstania pułku. W uroczysto-
ści święta pułkowego wzięli udział byli dowódcy pułku: Minister Komunikacji 
płk. Juliusz Ulrych, gen. Władysław Bończa-Uzdowski, gen. Kazimierz Sawic-
ki, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński w towarzystwie wyższych urzędni-
ków miejskich67.
8 czerwca: Uroczystość dekoracji medalami długoletnich urzędników i pra-
cowników magistrackich w sali Rady Miejskiej w Warszawie. W godzinach 
rannych premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski wręczył dyplomy, przyzna-
jąc brązowy medal za długoletnią służbę Prezydentowi miasta Stefanowi Sta-
rzyńskiemu oraz wiceprezydentom Julianowi Kulskiemu, Janowi Pohoskiemu 
i Józefowi Ołpińskiemu. O godz. 13.15 prezydent Starzyński wręczył odzna-
czenia dyrektorom i wicedyrektorom wydziałów i przedsiębiorstw miejskich 
oraz pozostałym pracownikom68.
10 czerwca: Zarząd i Komenda Okręgu Stołecznego Związku Rezerwistów 
zorganizowały w Ratuszu zebranie, podczas którego Prezydent miasta Stefan 
Starzyński wygłosił odczyt Rozwój stolicy69.
11 czerwca: Walny Zjazd delegatów Stowarzyszenia Rodzina Urzędnicza. Ste-
fan Starzyński przesłał na uroczystość inauguracyjną depeszę z życzeniami 
skierowaną do delegatów zjazdu70.
12 czerwca: Na stadionie tramwajarzy przy ul. Młynarskiej odbyło się pierw-
sze święto sportowe pracowników miejskich, połączone z jubileuszem 10-lecia 
istnienia klubu sportowego Syrena. Na stadion przybył Prezydent miasta Stefan 
Starzyński, wiceprezydenci Julian Kulski i Jan Pohoski71.
13 czerwca: Konferencja prasowa związana z przygotowaniem Polskiej Wysta-
wy Szpitalnictwa w Warszawie. Do Komitetu Honorowego wszedł m.in. Prezy-
denta Miasta Stefan Starzyński72.
14 czerwca: Współpraca Związku Stowarzyszeń Przyjaciół Wielkiej Warszawy 
z Zarządem Miejskim. Prezydium Związku złożyło wizytę prezydentowi Stefa-

66 Ibidem, nr 152, s. 6.
67 Ibidem.
68 Ibidem, nr 156, s. 6.
69 Ibidem, nr 158, s. 6.
70 Ibidem, nr 159, s. 8.
71 Ibidem, nr 160, s. 8.
72 Ibidem, nr 161, s. 6.



Beata Michalec

96

nowi Starzyńskiemu, zapraszając go na posiedzenie Rady Związku Stowarzy-
szeń Przyjaciół Wielkiej Warszawy73.
15 czerwca: W udekorowanej sali kolumnowej w Ratuszu odbyła się uroczy-
stość pożegnania absolwentów miejskich szkół zawodowych. Przemówienie 
wygłosił Prezydent Warszawy, podkreślając wagę wykształcenia zawodowe-
go. Prezydent każdemu absolwentowi składał osobiście życzenia, przekazując 
książki Franciszka Galińskiego Gawędy o Warszawie i Adama Moraczewskie-
go Warszawa. Uczniowie przekazali Prezydentowi piękną tacę miedzianą ręcz-
nie kutą z herbem Warszawy i dedykacją, model samolotu, miniaturowe kowa-
dło ze wszystkimi akcesoriami kowalskimi oraz haftowaną serwetkę74.
17 czerwca: Stefan Starzyński reprezentował Zarząd Miejski podczas ofi -
cjalnych państwowych uroczystości powitania relikwii św. Andrzeja Boboli 
w Warszawie75. 50-lecie I miejskiej męskiej szkoły zawodowej im. Konarskie-
go w Warszawie. Na uroczystość przybył Prezydent miasta Stefan Starzyński76.
18 czerwca: Uroczystość otwarcia nowego gmachu Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Na uroczystość przybyli Prezydent RP Ignacy Mościcki, Prezy-
dent Warszawy Stefan Starzyński, Wiceminister Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego Jerzy Aleksandrowicz, Minister Poczt i Telegrafów Emil 
Kaliński, gen. Jakub Krzemieński, książę Janusz Radziwiłł, członkowie korpu-
sów dyplomatycznych, dyrektorzy muzeów w Polsce i wiele innych ważnych 
osobistości. Uroczystość otwarcia gmachu muzeum zainaugurował Prezydent 
Warszawy Stefan Starzyński, wygłaszając przemówienie. Muzeum ofi cjalnie 
otworzył Prezydent RP, składając swój podpis na uroczystym akcie i oddając 
muzeum w posiadanie społeczeństwu. Po nowym gmachu i wystawie Aleksan-
dra Gierymskiego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego oprowadzał sam Ste-
fan Starzyński i Stanisław Lorentz, dyrektor muzeum77.
19 czerwca: Uroczysta msza pontyfi kalna przed relikwiami św. Andrzeja Bo-
boli na placu Zamkowym w Warszawie. Wśród dostojnych gości zasiedli Prezy-
dent RP Ignacy Mościcki, członkowie rządu, senatorowie i posłowie, generali-
cja, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński w otoczeniu wyższych urzędników 
miejskich78. Akademia w Domu Katolickim zorganizowana przez Komitet Ob-
chodów Stowarzyszenia Jedności Katolickiej i Akcję Katolicką. Na akademię 
przybył Marszałek Senatu Aleksander Pystor, przedstawiciele rządu oraz wła-
dze miejskie z Prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim79.

73 Ibidem, nr 162, s. 6.
74 Ibidem, nr 163, s. 8.
75 Ibidem, nr 165, s. 1 i 6.
76 Ibidem, s. 8.
77 Ibidem, nr 166, s. 3 i 8. 
78 Ibidem, nr 167, s. 2 i 4.
79 Ibidem, s. 4.
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21 czerwca: Zakończenie zajęć w szkole dokształcającej samochodowo-lotni-
czej przy ul. Leszno 72. Absolwenci otrzymali nagrody ofi arowane m.in. przez 
Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego80.
22 czerwca: Posiedzenie Tymczasowej Rady Miejskiej. Przed przystąpieniem 
do obrad na wniosek Stefana Starzyńskiego Rada Miejska uczciła przez powsta-
nie pamięć zmarłego Marszałka Sejmu Stanisława Cara. Następnie Prezydent 
Warszawy złożył sprawozdanie z prac Zarządu Miejskiego za ostatni okres81.
23 czerwca: Posiedzenie Zarządu I Rady Naczelnej Związku Miast Polskich 
pod przewodnictwem Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego w salach 
Ratusza warszawskiego82.
25 czerwca: Kongres społeczno-obywatelski Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet w sali Rady Miejskiej pod przewodnictwem marszałkowej Aleksandry 
Piłsudskiej. W pierwszym dniu kongresu udział wzięli m.in. Marszałek Pol-
ski Edward Śmigły-Rydz, gen. Stanisław Rouppert i Prezydent Warszawy Ste-
fan Starzyński, który zabrał głos w imieniu Zarządu Miasta83. Zjazd delegatów 
Związku Legionistów Polskich. W wyniku nowych wyborów Stefan Starzyński 
wszedł w skład Głównej Komisji Rewizyjnej84. W 100. rocznicę urodzin wiel-
kiego artysty w Zachęcie warszawskiej odbyło się otwarcie wystawy obrazów 
Jana Matejki pod honorowym patronatem Marszałka Śmigłego-Rydza. W skład 
Komitetu Honorowego weszli: Józef Beck, prof. W. Świętosławski, M. Ko-
ściałkowski i Prezydent Warszawy Stefan Starzyński85.
26 czerwca: Uroczystość otwarcia parku im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera 
na Mokotowie. Przed odsłonięciem pamiątkowej tablicy głos zabrał Prezydent 
Warszawy Stefan Starzyński86.
28 czerwca: Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Żoliborzan, na 
które przybył Stefan Starzyński. Prezydent Warszawy przedstawił zagadnienia 
gospodarcze i społeczne gminy oraz omówił problemy dotyczące rozwoju dziel-
nicy żoliborskiej, specjalną uwagę poświęcając sprawom komunikacyjnym87.
1 lipca: Odczyty i książki o Warszawie. Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników 
Historii, Sekcja Historii Warszawy i Mazowsza, w lokalu na Starym Mieście 
Prezydent miasta Stefan Starzyński wygłosił referat Wczoraj, dziś i jutro War-
szawy88.

80 Ibidem, nr 169, s. 6.
81 Ibidem, nr 170, s. 6.
82 Ibidem, nr 171, s. 6.
83 Ibidem, nr 173, s. 2.
84 Ibidem, s. 4.
85 Ibidem, s. 8.
86 Ibidem, nr 174, s. 4.
87 Ibidem, nr 176, s. 8.
88 Ibidem, nr 179, s. 6.
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2 lipca: Inauguracja półkolonii letnich w Lasku Młocińskim dla dzieci Stołecz-
nego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Na otwarcie półkolonii przy-
byli Minister Marian Zyndram-Kościałkowski, Prezydent Warszawy Stefan 
Starzyński, Prezes Stołecznego Komitetu Aleksander Dąbrowski89. Delegacja 
kombatantów niemieckich podejmowana była w Pałacu Blanka przez Prezy-
denta miasta Stefana Starzyńskiego90.
7 lipca: Marszałek Edward Śmigły-Rydz nadesłał na ręce Prezydenta m.st. 
Warszawy telegram kondolencyjny z powodu śmierci brata Romana Starzyń-
skiego91.
8 lipca: Prezydent miasta przyjął Prezydium Związków Pracowników Samo-
rządowych. Stefan Starzyński oświadczył, że rozumie ciężkie położenie mate-
rialne pracowników samorządowych i wyraził gotowość rozwiązania zagadnień 
pracowniczych wspólnie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Samorzą-
dowych m.st. Warszawy92.
12 lipca: Przewodnik po Warszawie. Staraniem Oddziału Warszawskiego Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego ukazał się przewodnik po Warszawie, 
obejmujący geografi ę, historię, dzielnice zabytkowe, architekturę nowoczesną 
Warszawy, muzea i zbiory, parki, ogrody i zieleńce. Przedmowę do przewodni-
ka napisał Prezydent miasta Stefan Starzyński93.
20 lipca: Na posiedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej m.st. Warszawy Pre-
zydent miasta wygłosił sprawozdanie z działalności władz miejskich za ostat-
ni okres. Znaczną część swojego przemówienia Stefan Starzyński poświęcił 
sprawie ustaw samorządowych94. Prezydent Warszawy przeprowadził inspek-
cję robót inwestycyjnych w dzielnicach południowych. Podczas objazdu Stefan 
Starzyński spotkał się z przedstawicielami wszystkich Towarzystw Przyjaciół 
poszczególnych dzielnic południowych: Ochoty, Mokotowa, Belwederu, Sielc, 
Siekierek, Czerniakowa95. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego wraz z Prezydentem Warszawy odbył konferencję w sprawie budowy no-
wych gmachów szkolnych w Warszawie96.
21 lipca: Prezydent miasta Stefan Starzyński dokonał lustracji robót inwesty-
cyjnych na Pradze. W każdej dzielnicy prawobrzeżnej Warszawy prezydent 
przeprowadził konferencję z zarządami Towarzystw Przyjaciół dzielnic. Na 
Nowym Bródnie na prezydenta oczekiwał ks. kanonik S. Roguski, po czym 

89 Ibidem, nr 180, s. 8.
90 Ibidem, nr 181, s. 4.
91 Ibidem, nr 185, s. 4.
92 Ibidem, nr 186, s. 6.
93 Ibidem, nr 190, s. 6.
94 Ibidem, nr 198, s. 8.
95 Ibidem.
96 Ibidem.
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w obecności zgromadzonych parafi an i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nowe-
go Bródna A. Sowińskiego prezydent dokonał aktu wmurowania pierwszej ce-
gły we wznoszonym tam przy ul. Białołęckiej kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Różańcowej97.
22 lipca: Lustracja miejskich robót inwestycyjnych w północnych dzielnicach 
Stolicy. W czasie inspekcji Prezydent miasta wysłuchał postulatów przedstawi-
cieli Towarzystwa Przyjaciół Woli, Towarzystwa Przyjaciół Koła, Stowarzysze-
nia Przyjaciół Powązek, Towarzystwa Przyjaciół Pól Bielańskich, Towarzystwa 
Przyjaciół Marymontu, Stowarzyszenia Żoliborzan, Stowarzyszenia Przyjaciół 
Kolonii im. Tadeusza Kościuszki na Burakowie98.
28 lipca: Prezydent miasta Stefan Starzyński rozpoczął urlop wypoczynkowy. 
Prezydenta podczas jego nieobecności zastąpił wiceprezydent Julian Kulski99.
1 sierpnia: Przebywający w Warszawie sekretarz generalny Ligi Grecko-Pol-
skiej w Atenach p. Papavramides ofi arował w imieniu burmistrza miasta Misso-
longhi Prezydentowi Warszawy Stefanowi Starzyńskiemu medal pamiątkowy 
wybity z okazji stulecia walk o wolność Grecji100.
3 sierpnia: W myśl podjętej przed czterema laty przez Prezydenta miasta Ste-
fana Starzyńskiego akcji ukwiecania Warszawy rozpoczęła swe prace lustracyj-
ne komisja konkursowa, dokonując przeglądu zgłoszonych do konkursu obiek-
tów101.
4 września: Tydzień obrony przeciwpożarowej organizowany przez Związek 
Straży Pożarnych RP pod patronatem Prezydenta RP i marszałka Śmigłego-
-Rydza. Na czele Komitetu Honorowego stanęli: premier gen. Felicjan Sławoj 
Składkowski, gen. Tadeusz Kasprzycki, Minister Komunikacji Juliusz Ulrych, 
minister Marian Zyndram-Kościałkowski, ks. biskup polowy Józef Gawlina, 
Wiceminister Spraw Wojskowych gen. Aleksander Litwinowicz, wojewoda 
Władysław Jaroszewicz, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński102. W postaci 
obszernej broszury Rozwój stolicy ukazał się odczyt Prezydenta miasta Stefa-
na Starzyńskiego, który wygłosił na zaproszenie Zarządu Okręgu Stołecznego 
Związku Rezerwistów w dniu 10 czerwca 1938 r.103

9 września: Posiedzenie sprawozdawcze Stołecznego Komitetu Pomocy Zimo-
wej Bezrobotnym. Zebraniu przewodniczył Prezydent Warszawy Stefan Sta-
rzyński104.

97 Ibidem, nr 199, s. 8.
98 Ibidem, nr 200, s. 8.
99 Ibidem, nr 206, s. 6.
100 Ibidem, nr 210, s. 6.
101 Ibidem, nr 211, s. 6.
102 Ibidem, nr 242, s. 8.
103 Ibidem.
104 Ibidem, nr 248, s. 6.
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10 września: Otwarcie w Warszawie w gmachu Szpitala Wojskowego przy 
ul. 6 Sierpnia, róg al. Niepodległości, pierwszej Polskiej Wystawy Szpitalnic-
twa. W spotkaniu udział wzięli Wiceminister Pracy i Opieki Społecznej Eu-
geniusz Piestrzyński, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński, Wiceminister 
Spraw Wojskowych gen. Aleksander Litwinowicz, Szef Służby Zdrowia Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych gen. Stanisław Rouppert105.
12 września: W związku z powrotem wojsk Garnizonu Warszawskiego z let-
nich ćwiczeń w imieniu Stołecznego Komitetu Powitania Prezydent Warszawy 
Stefan Starzyński wydał do obywateli Stolicy odezwę106.
13 września: Warszawa witała kwiatami powracające z ćwiczeń oddziały woj-
skowe. Uroczystość na placu Piłsudskiego. Gen. Władysław Bończa-Uzdowski 
i Prezydent Warszawy Stefan Starzyński dokonali przeglądu oddziałów woj-
skowych. Na trybunie przemawiał prezydent Stefan Starzyński107. 
14 września: W sali Dekerta w Ratuszu odbyła się uroczystość, podczas któ-
rej kombatanci belgijscy przekazali przedstawicielom Federacji PZOO sztan-
dar belgijski, otrzymując w zamian sztandar polski. Na uroczystość przybyli: 
Prezes Federacji gen. Roman Górecki, gen. Władysław Bończa-Uzdowski, Pre-
zydent Warszawy Stefan Starzyński, sekretarz poselstwa belgijskiego i inni108.
15 września: Uroczyste powitanie na rynku Starego Miasta przez ludność sto-
licy Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej. Zastępca dowódcy OK gen. 
Władysław Bończa-Uzdrowski w towarzystwie Prezydenta Warszawy Stefa-
na Starzyńskiego, wojewody Władysława Jaroszewicza, Komendanta Miasta 
płk. Stanisława Machowicza i Dowódcy Warszawskiej Brygady Obrony Na-
rodowej ppłk. Zygmunta Piwnickiego dokonał przeglądu oddziałów i odebrał 
raport. Następnie prezydent Starzyński wygłosił do żołnierzy przemówienie109. 
Zgodnie z przyrzeczeniem Prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego rozpoczę-
to roboty przygotowawcze do zabrukowania ulic na Pelcowiźnie110.
16 września: W sali Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego przy ul. Ba-
gatela 3 odbyło się otwarcie V Zjazdu Ogrodników Miejskich. Na honorowe-
go przewodniczącego Zjazdu wybrano Prezydenta Warszawy Stefana Starzyń-
skiego111.
20 września: W związku z inspekcją przeprowadzoną przez Stefana Starzyń-
skiego w dzielnicy Mokotów Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa zostało po-

105 Ibidem, nr 249, s. 8.
106 Ibidem, nr 251, s. 8.
107 Ibidem, nr 252, s. 8.
108 Ibidem, nr 253, s. 6.
109 Ibidem, nr 254, s. 6.
110 Ibidem.
111 Ibidem, nr 255, s. 6.
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informowane przez Zarząd Miejski, że jezdnie w dzielnicy będą remontowane 
jeszcze w bieżącym roku112.
9 października: Warszawa obchodziła uroczyście Dzień Rezerwisty organi-
zowany przez Związek Rezerwistów i Rodzinę Rezerwistów. Przed ołtarzem 
ustawiły się poczty sztandarowe związków byłych wojskowych, a miejsca ho-
norowe zajęli m.in. Komendant Związku Rezerwistów gen. Czesław Jarnusz-
kiewicz, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński113.
10 października: Uroczystość odsłonięcia murów obronnych przez marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza. Ulice i domy przyległe do terenu murów średnio-
wiecznych bogato udekorowano chorągwiami. Na uroczystość przybyli mini-
strowie Juliusz Ulrych, Antoni Roman i Witold Grabowski, Podsekretarz Stanu 
Jan Szembek, Bohdan Korsak, Jarosław Piasecki i Karol Aleksandrowicz, Pre-
zes Najwyższego Trybunału Administracyjnego Bronisław Hełczyński, ks. bi-
skup Gawlina, wojewoda Władysław Jaroszewicz, Stefan Starzyński z Zarzą-
dem Miejskim. Do zgromadzonego tłumu przemawiał Prezydent miasta114.
13 października: Otwarcie wystawy „Warszawa wczoraj, dziś i jutro” w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie. W wielkim hallu Muzeum Narodowego zebra-
li się członkowie Rządu z Ministrami Poniatowskim, Kościałkowskim i Świę-
tosławskim, Podsekretarze Stanu: Szembek, Aleksandrowicz i Korsak, wyższe 
duchowieństwo, generalicja, przedstawiciele samorządu miejskiego z Prezy-
dentem Warszawy Stefanem Starzyńskim. Po wejściu Prezydenta RP Ignace-
go Mościckiego do holu Prezydent miasta Stefan Starzyński wygłosił przemó-
wienie115. 
14 października: Doroczne posiedzenie Ogólnopolskiego Obywatelskiego Ko-
mitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie z udziałem m.in.: Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Ministra 
Opieki Społecznej Mariana Zyndram-Kościałkowskiego, Ministra Komunika-
cji Juliusza Ulrycha, Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
Wojciecha Świętosławskiego, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Aleksan-
dry Piłsudskiej, Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, Dyrektora Fun-
duszu Pracy Michała Gnoińskiego116.
20 października: Otwarcie przy ul. Nowy Zjazd 9 w Warszawie, w obecno-
ści Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Ogniska Śródmieście Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Ulicy. W uroczystości udział wzięli: małżonka Prezydenta RP 
Maria Mościcka, minister M. Kościałkowski, Wiceminister WRiOP Aleksan-
drowicz, Prezydent Warszawy Stefan Starzyński i Wiceprezydent miasta Jan 

112 Ibidem, nr 258, s. 8.
113 Ibidem, nr 278, s. 8.
114 Ibidem, nr 279, s. 5.
115 Ibidem, nr 282, s. 2.
116 Ibidem, nr 283, s. 2.
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Pohoski, Józef Ołpiński i Julian Kulski, wojewoda Jaroszewicz, Kurator Okrę-
gu Szkolnego Ambroziewicz117.
21 października: Walne zebranie członków Komitetu Opieki Osiedle w gma-
chu Izby Kontroli Państwowej przy al. Szucha z udziałem marszałkowej Alek-
sandry Piłsudskiej. W imieniu Zarządu Miasta głos zabrał Prezydent Warszawy 
Stefan Starzyński118.
26 października: Dowódcy oddziałów artylerii przeciwlotniczej i prezesowie 
komitetów nadających sztandary jednostkom artylerii przeciwlotniczej na au-
diencji u Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, z udziałem m.in. Prezydenta 
m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego, gen. Mieczysława Ryś-Trojanowskie-
go, Wiceprezydenta Krakowa Stanisława Klimeckiego119.
30 października: W Parku Praskim Stefan Starzyński odsłonił pomnik ku czci 
Elizy Orzeszkowej autorstwa prof. Henryka Kuny, ufundowany przez anonimo-
wego ofi arodawcę120.
5 listopada: Na Wybrzeżu Kościuszkowskim przy ul. Tamka, odbyła się uro-
czystość przekazania przedstawicielom armii elektrowni polowej ufundowanej 
przez pracowników Elektrowni Warszawskiej dla uczczenia 20-lecia odzyska-
nia Niepodległości. Na zakończenie uroczystości odbyła się na Wybrzeżu Ko-
ściuszkowskim defi lada, którą przyjął gen. Litwinowicz w towarzystwie Prezy-
denta Warszawy Stefana Starzyńskiego i dyrektora elektrowni121.
7 listopada: W sali kolumnowej Ratusza, na zebraniu kandydatów na radnych 
miejskich Narodowo-Gospodarczego Komitetu Samorządowego, Stefan Sta-
rzyński wygłosił przemówienie, charakteryzując najważniejsze problemy go-
spodarki gminy warszawskiej i osiągnięcia Zarządu Miejskiego od 1934 roku122.
8 listopada: Bankiet na cześć Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskie-
go wydany przez Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism w sali 
Resursy Kupieckiej w Warszawie. Obiad zgromadził kilkadziesiąt osób ze sfer 
rządowych, samorządowych, politycznych i prasowych123.
9 listopada: Na 47. posiedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej Stefan Starzyń-
ski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego124.
11 listopada: Obchody 20-lecia Niepodległości. Wręczenie na Polu Mokotow-
skim sztandarów 4 pułkom artylerii przeciwlotniczej w obecności ministra gen. 
Kasprzyckiego, Trojanowskiego i Przedrzymskiego, gen. Józefa Zająca, Pre-

117 Ibidem, nr 289, s. 8.
118 Ibidem, nr 290, s. 6.
119 Ibidem, nr 296, s. 8.
120 „Robotnik” 1938, nr 311, s. 2.
121 „Gazeta Polska” nr 305, s. 8.
122 Ibidem, nr 307, s. 8.
123 Ibidem, nr 309, s. 6.
124 Ibidem.
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zydenta miasta Stefana Starzyńskiego125. Wielkie zgromadzenie na placu Józe-
fa Piłsudskiego. Składanie wieńców na grobie Nieznanego Żołnierza. O godz. 
18.30 zapłonął symboliczny stos, ułożony pośrodku placu. Jako pierwszy na 
Grobie Nieznanego Żołnierza złożył wieniec od Zarządu Miejskiego prezydent 
Stefan Starzyński w towarzystwie Wiceprezydentów Warszawy. O godz. 19 
przemówił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, następnie z trybuny Prezydent 
Warszawy wygłosił przemówienie126. Pod Belweder przybywa delegacja Zarzą-
du Miejskiego z prezydentem Stefanem Starzyńskim na czele. Delegacja składa 
wieniec w imieniu mieszkańców127.
11 listopada: 20. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wieczo-
rem odbyło się przedstawienie w Teatrze Wielkim, na które przybył marszałek 
E. Śmigły-Rydz, członkowie Rządu, korpusu dyplomatycznego, generalicja, 
wyżsi urzędnicy państwowi, przedstawiciele władz administracyjnych, miej-
skich z prezydentem Stefanem Starzyńskim oraz mieszkańcy Warszawy. Przed 
rozpoczęciem przedstawienia prezydent Starzyński wygłosił przemówienie128.
12 listopada: Prezydent Warszawy Stefan Starzyński przyjął delegację arty-
stów plastyków, na czele z przewodniczącym Komitetu Międzyzwiązkowego 
Plastyków Polskich prof. Mieczysławem Schulą, który wręczył prezydentowi 
adres: 

Panie Prezydencie! Z okazji budzącej dumę w piersi każdego Polaka wystawy „Warsza-
wa wczoraj, dziś i jutro” artyści plastycy, zrzeszeni w związkach zawodowych, pragną dać 
wyraz swojemu najgłębszemu uznaniu dla pionierskiej i tak owocnej pracy Pana w dziedzi-
nie wzbogacenia wyrazu plastycznego m.st. Warszawy. Praca, której Pan, Panie Prezyden-
cie, dokonał, będzie najtrwalszym pomnikiem zarówno dzisiejszych czasów, jak i działalno-
ści Pana na terenie naszej Stolicy129. 

W ramach uroczystych obchodów 20-lecia Niepodległości Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w sobotę o godz. 12, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
w Ogrodzie Saskim w miejscu, gdzie Marszałek Józef Piłsudski przemawiał 
na obchodzie żołnierzy w dniu 22 maja 1921 roku i podejmował zwycięskie 
wojsko obiadem żołnierskim130. O godz. 14 odsłonięty został pamiątkowy głaz 
w Parku Traugutta dla uczczenia pracy nauczycielstwa stolicy131. W zorgani-
zowanej przez Zarząd Miejski uroczystości odsłonięcia głazu-pomnika ku czci 
nauczycielstwa brał udział prezydent Stefan Starzyński, nauczyciele i delegacje 

125 Ibidem, nr 310, s. 19.
126 Ibidem, s. 18.
127 Ibidem.
128 Ibidem, nr 311, s. 4.
129 Ibidem, nr 312, s. 8.
130 „Robotnik” 1938, nr 318, s. 2. „Gazeta Polska” 1938, nr 312, s. 8. 
131 „Robotnik” 1938, nr 318, s. 2.
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szkolne ze sztandarami, w składzie 8 uczniów i nauczyciela ze szkoły. Po skoń-
czonej uroczystości delegacje udały się pod krzyż Traugutta i złożyły kwiaty132.
13 listopada: Stefan Starzyński kandyduje do Senatu RP. W tym dniu, kie-
dy odbywają się wybory, ma miejsce „oszczercza napaść” na prezydenta. Po 
mieście rozpowszechniana jest ulotka podpisana przez Grupę Pracowników 
Miejskich, Uczestników Walk o Niepodległość. „Ulotka powtarza inwektywy 
przeciw prezydentowi Stefanowi Starzyńskiemu”133. Stefan Starzyński zostaje 
senatorem RP134.
18 listopada: Uroczystość zaprzysiężenia opiekunów społecznych w sali Rady 
Miejskiej w Warszawie. „Przez podanie ręki wszystkim nowo powołanym opie-
kunom społecznym prezydent miasta przyjął od nich przyrzeczenie (…)”135.
25 listopada: Prezydent Starzyński zostaje przewodniczącym Komitetu Or-
ganizacyjnego Wystawy Powszechnej w Warszawie w 1944 roku. Rada Mi-
nistrów na swoim posiedzeniu postanowiła powołać Komitet Organizacyjny 
przeszłej Wystawy Powszechnej w Warszawie. Przewodnictwo tego komitetu 
Rada Ministrów powierzyła Stefanowi Starzyńskiemu. Była to funkcja honoro-
wa i łączyła się ze stanowiskiem prezydenta stolicy136.
27 listopada: Uroczystość poświęcenia sztandaru Rady Naczelnej Zjednocze-
nia Polskich Związków Zawodowych. W udekorowanej zielenią i sztandara-
mi sali Resursy Obywatelskiej odbyła się uroczysta akademia, na którą przy-
byli m.in. Minister Poczt i Telegrafów Kaliński, Prezydent Warszawy Stefan 
Starzyński, szef Obozu Zjednoczenia Narodowego gen. Stanisław Skwarczyń-
ski137. Uroczystości Związku POW, połączone z poświęceniem sztandaru Koła 
Praskiego POW i odsłonięciem tablicy pamiątkowej w bursie im. Józefa Pił-
sudskiego Koła Prażan przy ul. Dębowej 2. W kościele św. Floriana została 
odprawiona msza święta, na którą przybyli m.in. Prezydent Warszawy Stefan 
Starzyński z wiceprezydentem Janem Pohoskim. Po uroczystej mszy przema-
szerował pochód do lokalu dawnej siedziby POW. Przy dźwiękach hymnu Pre-
zydent miasta odsłonił marmurową tablicę z orłem, na którego tle widniał krzyż 
POW. Po odsłonięciu tablicy prezydent Starzyński wygłosił krótkie przemówie-
nie i wręczył nowo poświęcony sztandar Koła Praskiego POW wiceprezesowi 
Budzyńskiemu. Nastąpiło wbijanie gwoździ do drzewca sztandaru przez rodzi-
ców chrzestnych: Stefana Starzyńskiego, Jana Pohoskiego, starostę praskiego 
Iszora, wiceprezesa Budzyńskiego i prezesa Hartmana. Po tej uroczystości od-
była się przed Stefanem Starzyńskim Prezydentem Warszawy i wiceprezesem 

132 „Gazeta Polska” 1938, nr 308, s. 6.
133 Ibidem, nr 312, s. 2.
134 Ibidem, nr 313, s. 1.
135 Ibidem, nr 318, s. 8.
136 Ibidem, nr 336, s. 2.
137 Ibidem, nr 327, s. 2. 
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Budzyńskim defi lada pocztów sztandarowych i kompanii POW oraz Związku 
Strzeleckiego138.
29 listopada: Poświęcenie odrestaurowanego gmachu Arsenału w obecności 
gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. Na uroczystość cały gmach i wspaniały 
dziedziniec oświetlone zostały refl ektorami. Na dziedzińcu gości witał Prezy-
dent Warszawy Stefan Starzyński. Uroczystości zainaugurował Starzyński, wy-
głaszając przemówienie139.
30 listopada: W sali udekorowanej fl agami o barwach narodowych i miejskich 
zgromadzili się oprócz radnych przedstawiciele świata nauki i sztuki, z preze-
sem PAL W. Sieroszewskim i J. Kadenem-Bandowskim oraz rektorem Aka-
demii Sztuk Pięknych W. Jastrzębowskim. Za stołem prezydialnym zasiadł 
Prezydent Warszawy Stefan Starzyński w towarzystwie wiceprezydentów. Na 
specjalnie przygotowanych fotelach zasiedli laureaci nagród warszawskich: 
Leo pold Staff  (nagroda literacka), prof. Zygmunt Wóycicki (nagroda nauko-
wa), prezydent Warszawy Stefan Starzyński, prof. Tadeusz Beyer (nagroda pla-
styczna), Wacław Lachman (nagroda muzyczna). Uroczystość zainaugurował 
Prezydent Starzyński, a następnie podjął laureatów nagrody oraz uczestników 
herbatką w Pałacu Blanka140. Drugą część Tymczasowej Rady Miejskiej rów-
nież zainaugurował Stefan Starzyński, udzielając odpowiedzi na interpelacje 
radnych: Szerewszewskiego i Michałowicza. Następnie Prezydent miasta zło-
żył sprawozdanie z działalności miasta za ostatni okres141.
1 grudnia: Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę hali targowej na Żo-
liborzu przy ul. Marymonckiej, róg Stołecznej. Do zgromadzonych przedstawi-
cieli Towarzystwa Przyjaciół Żoliborza, Marymontu i Powązek, mieszkańców 
tych dzielnic oraz robotników, którzy przystąpili do budowy hali, przemówił 
Stefan Starzyński, który podkreślił, iż budująca się hala na Żoliborzu jest pierw-
szą od 30 lat halą rejonową w Warszawie nowoczesnego typu142.
2 grudnia: Uznanie Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny dla Pre-
zydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Na ręce Prezydenta Zarząd Główny 
Federacji PZOO przesłał list143.
4 grudnia: Ogólnopolski tydzień kwesty ulicznej na rzecz Pomocy Zimowej. 
W stolicy kwestowali w zbiórce ulicznej ministrowie, Prezydent i Wiceprezy-
denci Warszawy oraz szereg wyższych urzędników. Zebrane pieniądze zosta-
ły przeznaczone na zakup specjalnych darów gwiazdkowych dla dzieci osób 
bezrobotnych. Stefan Starzyński kwestował na placu Teatralnym przed Ra-

138 Ibidem. 
139 Ibidem, nr 329, s. 2.
140 „Robotnik” 1938, nr 316, s. 2. „Gazeta Polska” 1938, nr 330, s. 8.
141 „Gazeta Polska” 1938, nr 330, s. 8.
142 Ibidem, nr 331, s. 6.
143 Ibidem.
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tuszem144. Prezydent bierze udział w zgromadzeniach przedwyborczych zorga-
nizowanych przez Narodowo-Gospodarczy Komitet Samorządowy. Przemawia 
w Kinie Praga oraz przy ul. Marynarskiej 2. W swoich wystąpieniach omawiał 
gospodarkę gminy w ciągu dwudziestolecia Niepodległości, przeciwstawiając 
gospodarkę dawnych władz Warszawy z tymczasowym Zarządem Miasta. Pod-
kreślał, że prowadzona jest obecnie gospodarka pod kątem potrzeb miasta, a nie 
interesów partii politycznych145.
5 grudnia: W sali Rady Miejskiej Warszawy odbyło się zebranie przedwybor-
cze Związku Legionistów Polskich w Warszawie, organizowane przez Komitet 
Wyborczy Okręgu Stołecznego i Rodziny Legionowej przy Zarządzie Okręgu 
Stołecznego Związku Legionistów. Na zebraniu przemawiał prezydent Stefan 
Starzyński146. Po ukonstytuowaniu się prezydium zebrania zabrał głos Stefan 
Starzyński, który wygłosił dłuższe przemówienie147.
7 grudnia: Konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni. Rozdanie nagród za ukwie-
cone ogródki, balkony i okna. Uroczystość zainaugurował Prezydent miasta 
Stefan Starzyński, który pokreślił znaczenie kwiatów jako czynnika podnoszą-
cego walory estetyczne Warszawy, nadającego żywszy charakter szarym mu-
rom miasta i mającego wielkie znaczenie w życiu każdego mieszkańca. Ogółem 
nagrodzono bądź wyróżniono 281 ukwieconych obiektów148.
8 grudnia: „Gazeta Polska” zamieszcza obszerny artykuł Aktualne zagadnie-
nia samorządu Stolicy. Wywiad u prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego. Wy-
wiad dotyczył aktualnych zagadnień samorządu stolicy149.
10 grudnia: Stefan Starzyński przemawia na zebraniu Narodowo-Gospodar-
czego Komitetu Samorządowego w sali Muzeum Przemysłu i Techniki przy 
Krakowskim Przedmieściu 66150. W swoim wystąpieniu zobrazował rozwój sto-
licy w okresie zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej oraz omówił gospo-
darkę samorządu Warszawy w ostatnim 20-leciu151.
11 grudnia: Zgromadzenie przedwyborcze organizowane przez Narodowo-
Gospodarczy Komitet Samorządowy w Kinie TON przy ul. Puławskiej, prze-
mawia Stefan Starzyński152. W półtoragodzinnym przemówieniu prezydent 
przedstawił etapy rozwoju stolicy, wskazując na szkodliwą działalność Rady 
Miejskiej, którą samorząd uważał za teren rozgrywek partyjnych, a która nie 

144 Ibidem, nr 332, s. 8.
145 Ibidem, 339, s. 6.
146 Ibidem, nr 332, s. 8.
147 Ibidem, nr 335, s. 6.
148 Ibidem, nr 337, s. 6.
149 Ibidem, s. 3.
150 Ibidem, nr 339, s. 6.
151 Ibidem, nr 340, s. 8.
152 Ibidem.
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prowadziła żadnej pozytywnej pracy dla dobra miasta153. W ofi cerskim Kasy-
nie Garnizonowym w Warszawie odbył się I Zjazd Zespołów Pracowniczych 
Obozu Zjednoczenia Narodowego. Na Zjazd przybyło ponad 500 pracowników 
z terenu całej Polski, przybyli także m.in. minister Władysław Grabski, Prezes 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego Bronisław Hełczyński, Wicemar-
szałek Sejmu i Szef Sztabu OZN płk. Zygmunt Wenda, Prezydent Warszawy 
Stefan Starzyński i inni. Po zamknięciu zjazdu uczestnicy udali się do Belwe-
deru, gdzie złożono wieniec i chwilą milczenia oddano hołd pamięci Marszałka 
Piłsudskiego154.
12 grudnia: „Gazeta Polska” zamieszcza kolejny artykuł Druga rozmowa 
z prezydentem Warszawy Starzyńskim o wyborach do samorządu stolicy. Wy-
powiedzi Prezydenta na temat list wyborczych wszystkich ugrupowań155. Do 
Warszawy przyjeżdża z ofi cjalną wizytą burmistrz Kowna min. Anton Merkis. 
Starzyński wita go osobiście na dworcu156, a wieczorem w Ratuszu Prezydent 
Warszawy podjął gościa obiadem157.
13 grudnia: Zwiedzanie warszawskiego ZOO. Burmistrz Kowna Anton Merkis 
i Stefan Starzyński podpisali akt przekazania ogrodowi zoologicznemu w Kow-
nie przez warszawski ogród zoologiczny szeregu okazów: trzyletniego żubra 
urodzonego w Białowieży, 2 psy australijskie Dingo i białego daniela158. Bur-
mistrz Kowna w towarzystwie Prezydenta miasta i członków Zarządu Miej-
skiego zwiedzają Muzeum Narodowe w Warszawie, gości oprowadzał dyrektor 
Stanisław Lorentz159.
14 grudnia: Akcja wyborcza do samorządu stolicy osiągnęła już maksimum 
swojego napięcia.  W „Gazecie Polskiej” na pierwszej stronie ukazał się arty-
kuł Plebiscyt Warszawy. „Zbliżające się wybory do Rady Miejskiej winny się 
zamienić po prostu w powszechny plebiscyt wdzięczności dla prezydenta Sta-
rzyńskiego (…)”160. Wśród ważnych realizacji urbanistycznych w 1938 roku 
w Warszawie było przebicie trasy od placu Krasińskich do ulicy Bonifrater-
skiej przez gęsto zabudowaną dzielnicę żydowską, otwierając nowe połączenie 
Śródmieścia z Żoliborzem. Cztery dni przed wyborami samorządowymi Stefan 
Starzyński dokonał uroczystego otwarcia nowej arterii w obecności burmistrza 
Kowna Antoniego Merkisa161. Uroczystość otwarcia odbyła się na przybranym 

153 Ibidem, nr 341, s. 4.
154 Ibidem, nr 341, s. 2.
155 Ibidem, nr 340, s. 5.
156 Ibidem, nr 342, s. 2. 
157 Ibidem, nr 343, s. 2.
158 Ibidem.
159 Ibidem, nr 343, s. 2.
160 Ibidem, nr 343, s. 1.
161 M.M. Drozdowski, op. cit., s. 132.
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barwami miasta placu Krasińskich, przed gmachem Sądu Okręgowego162. Zgro-
madzenie publiczne połączone z inauguracją tradycyjnej choinki miejskiej. Po 
zapaleniu choinki oraz wyświetleniu fi lmu z aktualnościami i odegraniu przez 
orkiestrę religijnych utworów muzycznych z balkonu domu pod nr 10 przema-
wiali: wicemarszałek senatu płk. Dąbrowski, proboszcz parafi i archikatedralnej 
św. Jana ks. prałat Kępiński i prezydent Stefan Starzyński. Było to także zgro-
madzenie przedwyborcze zorganizowane przez Narodowo-Gospodarczy Ko-
mitet Samorządowy163. Zebranie Towarzystwa Wiedzy Prasowej. Wśród nowo 
wybranych członków Rady Naukowej znalazł się Stefan Starzyński164.
16 grudnia: Nabożeństwo żałobne w rocznicę śmierci Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Gabriela Narutowicza w katedrze św. Jana. Na nabożeństwie obecni 
byli: Marszałek Polski E. Śmigły-Rydz, gen. Sławoj Składkowski, marszał-
kowie Sejmu i Senatu, prezesi sądów, posłowie, senatorowie, przedstawicie-
le władz administracyjnych, Zarząd Warszawy reprezentował Stefan Starzyń-
ski165. Prezydent wręczył nagrody kupiectwu warszawskiemu. Nagrody zostały 
przyznane po raz pierwszy i były wyrazem uznania za zasługi na polu podno-
szenia handlu polskiego166.
17 grudnia: Przedsiębiorstwa miejskie na usługach ludności stolicy. Pod tym 
tytułem Wiceprezydent Warszawy Julian Kulski wygłosił w salach Ratusza od-
czyt organizowany przez Okręg Stołeczny Związku Legionistów Polskich. Na 
odczyt przybyli legioniści, przedstawiciele władz ZLP oraz przedstawiciele Za-
rządu Miejskiego z prezydentem Stefanem Starzyńskim167.
19 grudnia: Stefan i Paulina Starzyńscy spełnili „obywatelski obowiązek” 
o godz. 16.30 w szkole imienia generała Stachiewicza przy ul. Różanej 22 – 
w jednej z dziesięciu nowych szkół zbudowanych w pierwszym roku urzędo-
wania tymczasowego prezydenta168.
22 grudnia: Choinka w Ratuszu dla najbiedniejszych dzieci Powiśla i Starego 
Miasta pod patronatem prezydenta Stefana Starzyńskiego169.

Znane są nam dokonania Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego 
i doceniamy je na co dzień, ale jedno z tych na pozór mniej ważnych przed-
sięwzięć odchodzi w zapomnienie. Warto, zwłaszcza dziś, przypomnieć 

162 „Gazeta Polska” 1938, nr 344, s. 6.
163 Ibidem, nr 345, s. 10.
164 Ibidem, nr 345, s. 4.
165 Ibidem, nr 346, s. 1.
166 Ibidem, nr 346, s. 10.
167 Ibidem, nr 347, s. 8.
168 G. Piątek, Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego, WAB, Warszawa 2016, s. 257–
258.
169 Ibidem, nr 352, s. 6.
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o tym, co miało miejsce 12 listopada 1938 roku. Z okazji Dnia Nauczyciela 
w 20. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w obecności Prezy-
denta Warszawy Stefana Starzyńskiego został odsłonięty kamień-pomnik na 
Wybrzeżu Gdańskim ufundowany przez Zarząd Miejski170. Miał upamięt-
niać patriotyzm i zasługi nauczycieli Warszawy w ich walce o umysły i ser-
ca młodych Polaków wynaradawianych w szkołach zaborców, a także uho-
norować trud wychowawczy już w niepodległej Ojczyźnie.

Ku północy, nad rzeką, prowadzone były roboty nad uporządkowaniem 
parku im. Tragutta. Kamienne, czerwonego koloru stopnie prowadziły z nad-
wiślańskiego bulwaru ku staremu fortowi i wzgórzu, na którym wznosi się 
do dnia dzisiejszego drewniany krzyż, miejsce stracenia ostatniego naczelni-
ka Rządu Narodowego w 1864 roku. 13 metrów wynosiła tu różnica pozio-
mów pomiędzy bulwarem a wzniesieniami parku, 20 metrów ponad poziom 
Wisły wystrzeliło parkowe wzgórze. Park Traugutta był w pewnym stop-
niu parkiem eksperymentalnym. Zasadzono tu 2 tys. drzew iglastych, które 
w innych częściach Warszawy usychały, nie mogąc rosnąć w pełnym kurzu 
i powietrzu zatrutym wyziewami benzyny. W parku Traugutta zasadzono 
również 30 limb, drzew tak charakterystycznych dla krajobrazu górskiego, 
Po raz pierwszy w dziejach stolicy drzewa te znalazły się w obrębie mia-
sta. Wyhodowano je w miejskich szkółkach ogrodniczych. Park Traugutta 
był pierwszym w Warszawie parkiem nieogrodzonym171. 17 lipca 1938 roku, 
w niedzielę, otwarte zostało dla ruchu Wybrzeże Gdańskie na przestrzeni od 
mostu Kierbedzia do Cytadeli.

Bardzo ważne jest też to, że Warszawa od 1934 roku uczyniła wielki 
wysiłek w zakresie budowy szkół. Obok budowy szkół powszechnych sa-
morząd warszawski podejmował kroki naprawcze w szkolnictwie zawodo-
wym, w najbardziej zaniedbanym i najbardziej potrzebnym dla rozwoju go-
spodarczego Polski poziomie nauczania zawodowego. Starzyński podkreślał 
to, że budowa średnich szkół zawodowych, budowa szkół zawodowych do-
kształcających, budowa niezbędnych gmachów dla rozwijającej się wiel-
kiej akcji oświaty pozaszkolnej, do której ludność Warszawy bardzo chęt-
nie i pracowicie się garnie, jest zadaniem bardzo pilnym dla samorządu172. 
W 1938 roku we własnych miejskich gmachach mieściły się 122 szkoły, 63 
zaś w gmachach wynajętych. W latach 1934–1938 wybudowano 26 nowych 
gmachów szkolnych, łącznie o 402 salach. Gmachy szkolne budowane przez 

170 „Polska Zbrojna” 1938, nr 323, s. 8.
171 „Gazeta Polska” 1938, nr 190, s. 6.
172 S. Starzyński, Rozwój Stolicy…, s. 26.
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władze Warszawy były skromne, w tej dziedzinie stolica miała jeszcze wie-
le do zrobienia173. 

Stefan Starzyński miał szczególny sentyment dla tradycji nauczycielstwa 
polskiego174. Uczęszczając do gimnazjum w Łowiczu, brał udział w straj-
ku szkolnym w 1905, kolportował „Robotnika”175. Uczęszczając w 1907 do 
gimnazjum Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, brał czynny udział 
w działalności Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej Floren-
cja, działającym wśród młodzieży w polskich szkołach średnich i akademic-
kich w Królestwie. Za działalność w Związku został aresztowany w grudniu 
1910 roku jako uczeń 7 klasy gimnazjum, w wieku 17 lat został skazany na 
miesiąc twierdzy na Cytadeli Warszawskiej176.

Dla prezydenta Stefana Starzyńskiego oświata i jej warunki były bar-
dzo ważne, za jego rządów wybudowano nowe gmachy szkolne m.in. przy 
ul. Bema, Młynarskiej, Otwockiej 3, Grójeckiej 93, Karolkowej 64, Czernia-
kowskiej 126, Narbutta 14 czy Białołęckiej 36177. Wiele nowych budynków 
szkolnych zastąpiło za Starzyńskiego lokale dzierżawione, a nieodpowiada-
jące potrzebom szkolnym178.

Starzyński przekonał Zarząd Miejski do sfi nansowania symboliczne-
go pomnika poświęconego nauczycielom Warszawy. Otoczenie głazu było 
wówczas inne niż obecnie. Pomnik stanął na rozległym, niezadrzewionym 
trawniku, z dala od jezdni Wybrzeża Gdańskiego, w dziewiczym jeszcze 
parku Traugutta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu 
Miejskiego z prezydentem Stefanem Starzyńskim, wiceprezydentami Janem 
Pohoskim i Wacławem Grabą-Łęckim, Dyrektorem Wydziału Oświaty i Kul-
tury dr. Janem Biłkiem, władze szkolne z Kuratorem Okręgu Warszawskie-
go Wiktorem Ambroziewiczem, byłym dyrektorem Gimnazjum im. Stefana 
Batorego w Warszawie, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskie-

173 Ibidem, s. 66.
174 M. M. Drozdowski, op. cit., s. 142.
175 R. Starzyński, Cztery lata wojny w służbie komendanta: przeżycia wojenne 1914–
1918, Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski, 
Warszawa 1937, s. 12.
176 Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, kartoteka więźniów.
177 A. Szczypiorski, Od Piotra Drzewieckiego do Stefana Starzyńskiego. Gospodarka 
komunalna m.st. Warszawy w latach 1915–1939, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 144–
145.
178 J. Kulski, Z minionych lat życia 1892–1945, PIW, Warszawa 1982, s. 212.
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go z prezesem Zygmuntem Nowickim, liczne grono nauczycieli stolicy oraz 
kilkaset pocztów sztandarowych wszystkich szkół warszawskich. W środku 
olbrzymiego czworoboku, utworzonego przez delegacje młodzieży szkolnej 
ze sztandarami, ustawiono trybunę przybraną fl agami narodowymi, barwami 
stolicy i zieleni. Uroczystość zainaugurował Stefan Starzyński179. Prezydent 
Warszawy podczas odsłaniania głazu powiedział:

W pracy nauczyciela, w jego stosunku do ucznia tkwią zawsze pierwiastki, które kierują 
sercem matki i opieką ojcowską. Dlatego też darzymy ich uczuciem przywiązania i miłości 
synowskiej, dlatego odnosimy się do nich przez całe życie ze czcią i szacunkiem. Mówię to 
Wam, zasłużone nauczycielstwo Stolicy, byście pełniąc swe ciężkie obowiązki, w świado-
mości uczuć swych uczniów doznali zadowolenia ze swej pracy. Mówię to Wam, kochana 
Młodzieży warszawska, dlatego, że i Wy wspomniane przeze mnie uczucia dla swoich na-
uczycieli na pewno posiadacie, a będziecie je coraz bardziej uświadamiać sobie w miarę lat 
i dorastania do wieku dojrzałego. U nas w Polsce rola nauczycielstwa była stokrotnie cięż-
sza niż gdziekolwiek na świecie i z roli tej nauczyciel polski wywiązywał się zawsze godnie 
i ofi arnie. Trzy były w naszej martyrologii narodowej ostoje polskości: rodzina, kościół i na-
uczyciel. Rola nauczyciela pod zaborcą była najcięższą i najtrudniejszą. Nauczyciel Polak 
bronić musiał dusze polskie przed zgubnym wpływem niemieckich i rosyjskich szkół, które 
chciały budować wychowanie młodzieży na nienawiści i pogardzie do wszystkiego co pol-
skie. Wkład w życie Narodu Polskiego – naszego nauczycielstwa zaiste jest wielki. A zada-
nia trudne i ciężkie. Największy nasz Nauczyciel i Wychowawca Narodu, Wielki Marszałek 
Józef Piłsudski tak ujął zadania nauczycielstwa: „Odrodzić dusze ludzkie, zmienić człowie-
ka, zrobić go lepszym, potężniejszym i silniejszym – oto wasze zadanie”. Te wielkie słowa, 
wyryliśmy w kamieniu-głazie, jaki z okazji XX rocznicy odzyskania Niepodległości Zarząd 
Miejski wzniósł tutaj na terenie Parku Traugutta, aby uczcić wielką pracę nauczycielstwa 
Stolicy, aby podkreślić, jak drogą jest nam Wasza praca, jak wysoko i głęboko ją cenimy 
i rozumiemy180.

Po przemówieniu Prezydenta Starzyńskiego kurator Wiktor Ambrozie-
wicz dokonał w imieniu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego odsłonięcia głazu. Orkiestra szkolna odegrała Warszawiankę, 
a zebrana młodzież wzniosła trzykrotny okrzyk na cześć nauczycieli Stoli-
cy. Na głazie wyryty został napis: Odrodzić dusze ludzkie, zmienić człowie-
ka, zrobić go lepszym, potężniejszym i silniejszym – oto wasze zadanie. Jó-
zef Piłsudski181. Po tym wyjątku z przemówienia Marszałka Piłsudskiego, 

179 „Gazeta Polska” 1938, nr 312, s. 8.
180 Ibidem.
181 Józef Piłsudski został w maju 1921 r. honorowym członkiem Związku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, było to ze strony Marszałka faktyczne docenie-
nie wkładu Związku w odzyskanie przez Polskę niepodległości. „Głos Nauczycielski” 
1921, nr 10–12, s. 1. Józef Piłsudski był honorowym gościem na IV Zjeździe Delega-
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wygłoszonego na Zjeździe Nauczycielstwa w dniu 10 września 1923 roku, 
w dolnej części głazu widnieją słowa: Ku uczczeniu pracy nauczycielstwa 
stolicy w 20-rocznicę odzyskania Niepodległości. Zarząd Miejski182. 

Podczas uroczystości przy głazie objęli straż harcerze. Następnie naj-
młodsze dzieci ze szkół powszechnych złożyły przed głazem kwiaty. Wie-
niec złożyli prezydenci Starzyński, Pohoski i Graba-Łęcki. Przedstawicie-
le Zarządu Miejskiego, kół nauczycielskich i delegacje młodzieży szkolnej 
ze sztandarami udali się pod krzyż Traugutta, gdzie złożone zostały wieńce 
od nauczycielstwa i młodzieży stolicy. Wieczorem nauczyciele szkół miej-
skich podejmowani byli uroczyście przez prezydenta Stefana Starzyńskiego 
herbatą w Ratuszu183.

Głaz zniszczony został przez Niemców w 1944 roku podczas działań 
w Powstaniu Warszawskim. W Dniu Nauczyciela w 1958 r., a więc w 20. 
rocznicę pierwotnego, uroczystego odsłonięcia, odsłonięto go ponownie 
z inicjatywy Rady Narodowej Warszawy. Rozbite części kamienia ułożono 
w nowej konfi guracji. Odwróciwszy dyskretnie lico z pierwotną inskrypcją 
na jednym z boków kamienia, wyryto słowa hetmana Jana Zamoyskiego, 
przypisując je błędnie Stanisławowi Staszicowi. Pod koniec lat 90. ubiegłe-
go wieku górny głaz wymieniono na nowy, z wyrytą na nowo, pierwotną in-
skrypcją184.

W 81. rocznicę odsłonięcia przez Prezydenta Warszawy Stefana Sta-
rzyńskiego głazu ku czci nauczycieli stolicy i w 80. rocznicę przekształce-
nia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tajną Organizację Nauczycielską 
Muzeum Niepodległości w Warszawie 12 listopada 2019 roku zorganizowa-
ło po ponad osiemdziesięciu latach ponownie apel pamięci przy symbolicz-
nym miejscu. Na spotkanie przybyli nauczyciele z warszawskich szkół wraz 
z uczniami i pocztami sztandarowymi. Przypomniano wszystkim zebranym, 
że do dziś aktualne są słowa Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyń-
skiego:

tów Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Wówczas padają słowa: 
„Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią, jesteście tymi, 
którzy w prawdziwym odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka polskiego macie naj-
większe prawo do zasługi. Życie wasze płynęło w tej samej ciężkiej pracy, w jakiej 
płynęło życie żołnierskie”. https://glos.pl/marszalek-jozef-pilsudski-honorowy-czlo-
nek-znp-152-rocznica-urodzin-tworcy-niepodleglej [dostęp: 02.04.2020].
182 „Gazeta Polska” 1938, nr 312, s. 8.
183 Ibidem.
184 Źródło: https://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30431,warszawa-kamien-po-
mnik-pracy-nauczycieli.html [zasób: 02.04.2020].
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Przez wprowadzenie do prac Gminy planowości, zaspakajając bieżące potrzeby, mogli-
śmy jednocześnie przestrzegać głównych zasad przyszłego rozwoju Warszawy, aby następ-
nym pokoleniom ułatwić ich zadania. Miasto jest przecież wieczne. W pracy kształtującej 
jego wygląd i warunki liczyć się trzeba nie tylko z dzisiejszymi, ale z przyszłymi potrzebami, 
tak jak liczyli się z nami budowniczowie Warszawy w II-ej połowie XVIII wieku185. 
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Abstract 
The article presents the achievements of Stefan Starzyński, Mayor of the Capital City of 
Warsaw, in just one exceptional year – 1938 – which was the year of the election cam-
paign for the Sejm, Senate, and local government. Stefan Starzyński gave the proper, 
planned, and long-term direction to the multifaceted developmental needs of the Capital. 
As Mayor, he showed great initiative by engaging in cooperation crowds of people like 
himself. He attracted the inhabitants’ ever-wider interest. He was able to organize eff orts 
aimed at cleaning up, expanding, and beautifying the city, as well as at making more 
than just public buildings available to the inhabitants and for the inhabitants. Only in 
that one year, 1938, did Warsaw gain economic development momentum – investments 
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were becoming reality. Mayor Stefan Starzyński was able to take care of the memory 
and heritage of Warsaw. He, the city’s administrator, was everywhere and took part in 
every more or less important event that happened in the Capital. Until now, no time-
line has been created for Mayor Stefan Starzyński. This is the beginning of work on the 
achievements of this fi gure who was important not only for Warsaw. 

Stefan Starzyński im Wahlkampf

Schlüsselwörter 
Stefan Starzyński, Präsident der Hauptstadt Warschau, Warschau, Wahlkampf, 
Architektur, Wirtschaft, Bildung, Grünfl ächen, Gedenkstätten, Kulturerbe, Ge-
schichte, Gedenken

Kurzfassung 
Der Artikel stellt die Leistungen des Präsidenten der Haupstadt Warschau Stefan Star-
zyński nur in einem einzigen außergewöhnlichen Jahr 1938 vor, dem Jahr des Wahl-
kampfes in den Wahlen zum Sejm und Senat und zur Kommunalverwaltung. Stefan 
Starzyński gab den multilateralen Entwicklungsbedürfnissen der Hauptstadt die richtige 
geplante und vorausschauende Richtung vor. Als Präsident zeigte er eine große Initiati-
ve, indem er eine Menge Menschen, die ihm ähnlich sind, in die Zusammenarbeit einbe-
zog. Er fand immer größeres Interesse der Einwohner an der Hauptstadt. Es gelang ihm, 
Aktionen zur Aufräumung, Erweiterung und Verschönerung der Stadt zu organisieren 
und öff entliche Gebäude nicht nur den Einwohnern, sondern auch für die Einwohner 
zur Verfügung zu stellen. Nur in diesem einzigen Jahr 1938 schreitete die wirtschaftli-
che Entwicklung Warschaus mit hohem Tempo voran, die Investitionsvorhaben wurden 
verwiklicht. Präsident Stefan Starzyński konnte sich um das Gedenken und das Erbe 
Warschaus kümmern, und als Gastgeber der Stadt war er überall und nahm an allen 
wichtigen und weniger wichtigen Veranstaltungen teil, die in der Hauptstadt stattfanden. 
Bis jetzt gab es kein Kalendarium des Warschauer Präsidenten Stefan Starzyński, dies 
ist der Beginn der Arbeit an den Errungenschaften einer – nicht nur für Warschau – so 
wichtigen Persönlichkeit.
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Стефан Стажинский во время избирательной 
кампании

Ключевые слова
Стефан Стажинский, президент столичного города Варшавы, Варшава, из-
бирательная кампания, архитектура, экономика, образование, зеленые тер-
ритории, места памяти, культурное наследие, история. память

Резюме 
В статье представлены достижения Стефана Стажинского, президента столичного 
города Варшавы в одном лишь 1938 году, когда проводилась избирательная кам-
пания в Сейм и Сенат, а также в органы местного самоуправления. Стефан Ста-
жинский поставил столицу на путь планированного и перспективного развития, 
в соответствии с ее многочисленными нуждами. Президент города отличался ини-
циативностью и привлекал к сотрудничеству многих себе подобных. Его действия 
привлекали все больший интерес жителей города. Стажинский умело предприни-
мал шаги по упорядочению, развитию и украшению города, а также предостав-
лял жителям и гостям города не только лишь очередные здания общественного 
назначения. В одном лишь 1938 году в Варшаве наметился экономический рост, 
а инвестиции стали реальностью. Президент Стефан Стажинский умело хранил 
память и наследие Варшавы – в качестве градоначальника он посещал все уголки 
города и принимал участие в любом более или менее весомом событии, происхо-
дящем в столице. До настоящего времени не предпринимались попытки создания 
календариума президента Варшавы Стефана Стажинского – данная статья кладет 
лишь начало работе над достижениями выдающейся личности, оставившей свой 
отпечаток не только в истории Варшавы. 
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Streszczenie

W okupowanym przez III Rzeszę Krakowie funkcjonowało kilka konspiracyjnych 
zespołów teatralnych, do których należeli zarówno zawodowi aktorzy, jak i mło-
dzi adepci, wywodzący się w większości ze środowisk akademickich i artystycz-
nych. Już końcem 1939 roku pod opieką merytoryczną i organizacyjną Tadeusza 
Kudlińskiego podjęła konspiracyjne warsztaty i wykłady z zakresu sztuki teatral-
nej grupa słuchaczy zawieszonego w warunkach wojennych Studia Dramatycznego 
39; w oparciu o nią w lecie 1941 r. Mieczysław Kotlarczyk utworzył Teatr Rapso-
dyczny. Najliczniejszą grupę teatralną stworzył Adam Mularczyk, ważną rolę speł-
niał, głównie w środowiskach akademickich, Teatr Jednoaktówek Wiesława Gó-
reckiego oraz Teatr Niezależny prowadzony przez Tadeusza Kantora. Z zespołami 
tymi współpracowali znani artyści – m.in. Juliusz Osterwa czy Władysław Woź-
nik. Z grup teatralnych okupowanego Krakowa weszły do historii teatru polskiego 
i ważne w niej miejsce zajęły dwa zespoły: Tadeusza Kantora i Mieczysława Ko-
tlarczyka. Kantor, jako twórca i protagonista eksperymentalnego teatru plastycz-
nego, osiągnie z czasem światowy rozgłos i zrewolucjonizuje dotychczasowe kon-
wencje teatralne. Kotlarczyk – twórca jedynej w swoim rodzaju teatralnej szkoły 
rapsodycznej dwukrotnie zapłaci likwidacją administracyjną Teatru Rapsodyczne-
go za obcość ideową wobec narzuconego przez komunistyczne władze systemu. 
Fenomenem podziemnego życia teatralnego Krakowa było i to, że byli z nim zwią-
zani ludzie niezwykli, których nazwiska były z czasem szeroko znane nie tylko 
w środowiskach artystycznych czy akademickich, ale także w życiu społecznym 
nie tylko Krakowa.
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Życie publiczne w okupowanym przez III Rzeszę Krakowie podlegało 
gwałtownym ograniczeniom i związanym z nimi restrykcjom wraz z wkro-
czeniem Niemców do miasta, co nastąpiło rankiem 6 września 1939 roku. 
Już w godzinach popołudniowych pojawiły się na słupach ogłoszeniowych 
pierwsze rozporządzenia, które miały regulować życie codzienne Krako-
wa. Wprawdzie prezydent miasta Stanisław Klimecki w obwieszczeniu 
z 6 września informował o wprowadzonej w godzinach od 18.30 do 5.00 
rano godzinie policyjnej, ale – jak zaznaczał – „życie ma płynąć normalnie, 
a mieszkańcy winni oddawać się swoim zajęciom. Sklepy i lokale w godzi-
nach dozwolonych mają być bezwzględnie otwarte, aby wszyscy bez trud-
ności zaopatrywać się mogli w potrzebne artykuły (…). Kto zostanie schwy-
tany przy rabunku, będzie rozstrzelany”1.

Tego samego już dnia niemiecki szef zarządu cywilnego wydał rozpo-
rządzenie dotyczące oddawania broni, amunicji i materiału wybuchowego 
w wyznaczonych miejscach na obszarze zajętym przez wojska niemieckie, 
grożąc i nakazując pod karą więzienia bądź śmierci. Restrykcje te dotyczyć 
miały także osób, które wiedziały o istnieniu ukrytej broni, ale nie powia-
domiły o tym stosownych urzędów. Już tego samego dnia, specjalnym roz-
porządzeniem wydanymi przez okupanta, zakazano mieszkańcom Krakowa 
pochodzenia żydowskiego „przechowywania, sprzedaży oraz darowania, tu-
dzież wszelkiego rodzaju obciążania ruchomego i nieruchomego majątku, 
znajdującego się w całości lub w części”2 w ich posiadaniu.

W następnych dniach, obok złotówki, wprowadzono jako środek płat-
niczy markę niemiecką, władze okupacyjne nakazywały oznaczyć gwiazdą 
Dawida wszystkie należące do Żydów sklepy, restauracje i kawiarnie. W od-
niesieniu do mieszkańców Krakowa żydowskiego pochodzenia wprowadzo-
no kolejne dodatkowe ograniczenia i środki represji; decyzją gestapo, po 
ewakuacji kierownictwa gminy żydowskiej, stworzono Radę Żydowską (Ju-
denrat), która miała być pośrednikiem między władzami niemieckiego oku-
panta a społecznością żydowską miasta.

Już w trzy dni po wkroczeniu Niemców do Krakowa z inicjatywy śro-
dowisk nauczycielskich powołano do życia Tymczasową Komisję Szkolną, 
która miała zastąpić ewakuowane władze oświatowe krakowskiego okręgu 
szkolnego. Rada, na czele której stanął rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

1 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANKr), AktaStadtshauptmanna 69. Ob-
wieszczenie Prezydenta Klimeckiego z 6 września 1939 r., s. 17.
2 ANkr, SMKr. 62, Rozporządzenie dotyczące broni, amunicji i materiału wybucho-
wego na obszar kraju zajętego przez wojska niemieckie, 6 września 1939 r., s. 6.
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Tadeusz Lehr-Spławiński, jako cel zasadniczy i pilny przyjęła wznowienie 
nauki w krakowskich szkołach wszystkich szczebli.

„Dzięki działaniom tej komisji – pisze Katarzyna Zimmerer – pod koniec 
września uruchomiono w Krakowie większość szkół powszechnych i śred-
nich oraz część zawodowych – tak polskich, jak i żydowskich”3. 

Jak się wkrótce okazało, zabiegi o realizację tych zadań nie były trwa-
łe, bo już końcem listopada okupanci odsłonili rzeczywiste plany w tym 
względzie, uniemożliwiające kształcenie Polaków na podbitych ziemiach na 
ponad podstawowym i wyższym etapie: 

21 listopada szef dystryktu krakowskiego nakazał zamknięcie wszystkich polskich szkół 
gimnazjalnych i licealnych. Zgodnie z memoriałem w sprawie traktowania ludności „obco-
plemiennej” z 25 listopada 1939 roku, w GG [Generalnym Gubernatorstwie – przyp. aut.] 
mogły istnieć wyłącznie szkoły powszechne i zawodowe, które miały uczyć „tylko najbar-
dziej podstawowych wiadomości, jak rachowanie, czytanie, pisanie. Nauka ważnych z na-
rodowego punktu widzenia przedmiotów, jak geografi a, historia, historia literatury, jak rów-
nież gimnastyka jest wykluczona”.

11 grudnia 1939 roku zamknięto szkoły żydowskie wszystkich stopni. Tego samego dnia 
z polskich szkół usunięto żydowskich uczniów i nauczycieli4. 

Wprawdzie w listopadzie 1940 roku, po wielomiesięcznych zabiegach 
Rady Żydowskiej, decyzją niemieckich władz okupacyjnych zaistniały moż-
liwości zorganizowania i prowadzenia szkół powszechnych i zawodowych, 
co w sytuacji zmuszenia kolejnych kilkudziesięciu tysięcy Żydów do opusz-
czenia Krakowa stało się zasadniczo bezprzedmiotowe.

Udaremnione zostały zamiary Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, któ-
ry 19 października 1939 roku podjął decyzję o inauguracji nowego roku 
akademickiego i ogłosił zapisy na uczelnię. Zapisy studentów ogłosiły też 
Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Handlowa i Instytut Muzyczny im. 
Władysława Żeleńskiego. W dwa dniu po uroczystej mszy św. tradycyjnie 
inaugurującej otwarcie nowego roku akademickiego 6 listopada Niemcy do-
puścili się w ramach tzw. Sonderaktion Krakau bezprecedensowego w hi-
storii światowej nauki aresztowania wzywanych na odczyt SS – Sturmbann-
fuhrera B. Mullera w Collegium Novum wykładowców (155 z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 17 z Akademii Górniczej, 3 z Akademii Handlowej) i osa-
dzenia ich w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Wśród aresztowa-

3 K. Zimmerer, Życie codzienne krakowian w okupowanym mieście, [w:] M. Bedna-
rek, E. Gawron, G. Jeżewski i in., Kraków. Czas okupacji 1939–1945, Kraków 2010, 
s. 184.
4 Ibidem, s. 194.
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nych profesorów i wywiezionych do obozu była także kilkunastoosobowa 
grupa uczestników tego wykładu nt. stosunku III Rzeszy do nauki i szkol-
nictwa wyższego na ziemiach podbitych, którzy nie byli nauczycielami aka-
demickimi – m.in. usunięty przez okupantów z funkcji prezydenta Krakowa 
dr Stanisław Klimecki. Warto podkreślić, że tydzień wcześniej, 31 paździer-
nika podczas konferencji w Łodzi, Hans Frank dał w sposób jednoznacz-
ny wyraz strategii hitlerowskich Niemiec w kwestii możliwości w podbitej 
Polsce kształcenia ludności polskiej: Polakom należy umożliwić kształcenie 
się jedynie w takim zakresie, aby uświadomili sobie, iż jako naród nie mają 
żadnych perspektyw5. 

Wspomniany już prezydent Krakowa, Stanisław Klimecki, 20 września 
1939 roku został usunięty przez hitlerowskich okupantów z funkcji pre-
zydenta i aresztowany, co oznaczało likwidację polskiego zarządu miasta, 
a tydzień później, 27 września, niemieckim komisarzem miasta został do-
tychczasowy burmistrz Drezna, Ernest Zorner, który zwolnił polskich wice-
prezydentów, zastępując ich urzędnikami niemieckimi.

W dzień po uwięzieniu uniwersyteckich profesorów odbył się uroczy-
sty wjazd do „odwiecznie niemieckiego miasta” Krakowa, któremu Niemcy 
nadali status miasta centralnego i siedziby władz Generalnego Gubernator-
stwa, generalnego gubernatora Hansa Franka. Frank zamieszkał na Wawe-
lu. Niemal natychmiast okupacyjne władze przystąpiły do konsekwentnie 
realizowanej germanizacji przestrzeni publicznej, m.in. poprzez likwidację 
pomników polskich bohaterów narodowych czy twórców literatury polskiej 
oraz sceny narodowej.

Działalność Teatru im. Juliusza Słowackiego zawieszono 4 września, 
a więc na dwa dni przed wkroczeniem do miasta Niemców.

Zaczął się – pisze Diana Poskuta-Włodek – pierwszy wojenny exodus – wielu miesz-
kańców przy pomocy wszelkich możliwych środków transportu opuszczało miasto. Trwała 
zorganizowana ewakuacja urzędów i instytucji państwowych. Także większość aktorów (…) 
wyjechała, próbując przedostać się na wschód. (…) Po agresji radzieckiej 17 września, wy-
czerpani tułaczką uciekinierzy zaczęli powracać6.

Karol Frycz, który w kwietniu 1939 r. otrzymał nominację od władz kra-
kowskich na kolejne dwa lata kierowania tym teatrem, nakłaniany przez 

5 S. Piotrowski, Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939–1945, t. 1, 
Warszawa 1972, s. 81.
6 D. Poskuta-Włodek, Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego 
w latach 1914–1945, Kraków 2001, s. 283.
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aktorów podjął pertraktacje z urzędem Reichs-Propaganda Amsw sprawie 
możliwości uruchomienia Teatru Miejskiego. Wówczas, na przełomie wrze-
śnia i października, mimo poniesionej klęski panowało na ogół powszechne 
przekonanie, że wojna nie potrwa długo, bo spodziewana pomoc sojuszni-
ków zachodnich spowoduje, iż okupacja będzie kwestią kilku tygodni, które 
należy przetrwać, zachowując możliwie dużo warunków normalnego życia 
publicznego. Pozwolenie w tym względzie zostało przez okupantów wyda-
ne, w efekcie czego 12 października teatr wznowił działalność obrazkiem 
scenicznym Z dobrego serca Lucjana Rydla i Marcowego kawalera Józefa 
Blizińskiego, w opracowaniu scenicznym Józefa Karbowskiego. Spektakle 
wystawiono w języku polskim.

Wówczas jeszcze łudzono się – stwierdza Diana Poskuta-Włodek – że teatr, podobnie 
jak to było w czasie I wojny światowej, będzie mógł nadal służyć widzom spragnionym pol-
skiego słowa i że pozwoli przetrwać zespołowi najtrudniejsze chwile7. 

Ludwik Szczepański na łamach „IKC” wiązał z otwarciem teatru niemałe 
nadzieje, podkreślając, że spełnia on teraz rolę ważniejszą niż w czasach po-
koju – funkcję społeczną i narodową, służy też utrzymaniu ciągłości kulturo-
wej. Zachęcał do uczęszczania do teatru, wyrażając przy tym naiwną wiarę 
w dopuszczenie do repertuaru wielkiego dramatu historycznego.

Wtedy Karol Wojtyła, który ukończył przed paroma tygodniami pierwszy 
rok polonistyki uniwersyteckiej oraz Studia Dramatycznego 39, w pierw-
szym liście do mieszkającego wówczas w Wadowicach Mieczysława Kotlar-
czyka, pisanym we wrześniu 1939 roku, z bólem nieskrywanym informuje: 
„Uniwersytet nieczynny – Teatr stoi”8. W liście następnym, w październiku 
1939 roku, donosił Kotlarczykowi:

Uruchomili teatr. Może zresztą wiesz o tym, bo podobno do was „Kurier” dochodzi 
i Marcowy kawaler (Karbowski), Pani Dulska (Korecka), teraz „Łobzowianie”, z Werblem 
domowym, a pójdą Damy i huzary oraz Królowa przedmieścia. Zatem rozbudowany wode-
wilizm9. 

Zdaniem Diany Poskuty-Włodek grano wyłącznie polski repertuar, ale 
i najlepszy, na jaki było stać w zaistniałej sytuacji Teatr im. J. Słowackiego. 
Teatr pod kierunkiem Karola Frycza funkcjonował jednak zaledwie miesiąc, 

7 Ibidem, s. 284.
8 Cyt. za: M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym, oprac. Jacek Popiel, 
Kraków 2001, s. 300.
9 D. Poskuta-Włodek, Trzy dekady…, op. cit., s. 285.
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bo do 15 listopada. Wtedy okupanci niemieccy zakazali dalszej jego działal-
ności, a – jak się okazało – już wcześniej, bo 29 października, nominację dy-
rektorską zgoła już innej instytucji w gmachu przy placu św. Ducha – Deut-
sches Theater Krakau otrzymał Niemiec, niejaki Fischer. Był to pierwotnie 
teatr impresaryjny, a od 1 września 1940 roku jako Staatstheater des Gene-
ralgouvernements, którzy tworzyli niemieccy aktorzy, śpiewacy i orkiestra. 
Dawny Teatr Miejski im. J. Słowackiego przy placu Świętego Ducha (przez 
Niemców zwany teraz Theaterplatz) miał być nie tylko jedyną państwową 
sceną w Generalnym Gubernatorstwie, instytucją o specjalnym znaczeniu 
i prestiżu, ale i narzędziem propagandy. Zwiększono też nakłady fi nansowe 
– z gminy krakowskiej i budżetu centralnego Generalnego Gubernatorstwa.

Hitlerowcom szybko przestała wystarczać ta ad hoc zorganizowana impreza. Gubernator 
Hans Frank miał ambicje przekształcenia Krakowa w ważny ośrodek swoiście rozumianej 
kultury niemieckiej. Gmach Teatru im. J. Słowackiego miał stać się reprezentacyjną sceną 
Generalnej Guberni. Zamiar szybko został zrealizowany. Decyzja o utworzeniu teatru pod-
jęta przez Franka i zaakceptowana przez Goebbelsa została wydana już w marcu 1940 r. 
Wkrótce do Krakowa przybył niespełniony, za to nadzwyczaj żądny kariery, aktor prowin-
cjonalny Friedrichfranz Stampe, któremu 5 kwietnia Frank powierzył formowanie zespołu 
i którego mianował intendentem – czyli dyrektorem – nowego przedsiębiorstwa. Stampe 
szybko poczuł się pionierem przywracania prawdziwej, niemieckiej kultury na „zdzicza-
łych” ziemiach wschodnich10. 

Dyrektor F. Stampe (funkcję te sprawował do końca istnienia Staats-
theater, a więc do 1944 roku) systematycznie zwiększał liczbę pracowni-
ków; w odniesieniu do zespołów artystycznych i kadry kierowniczej bez-
względnie przestrzegano, aby byli to wyłącznie Niemcy i volksdeutsche. 
W zespołach pomocniczych i technicznych byli też Polacy. Właśnie ich dys-
kretnie wykonywanym czynnościom, ich dbałości o stan i mienie teatralne, 
w tym także dokumenty i bibliotekę, Teatr im. J. Słowackiego zawdzięcza 
ocalone wyposażenie.

Wśród nich znalazł się zatrudniony w dekoratorni na stanowisku malarza Tadeusz Kan-
tor (od 5 kwietnia 1943 do 30 września 1944), który został tu przeniesiony z Institut für 
Deutsche Ostarbeit. Tylko dzięki odwadze kilku osób udało się uratować dużą część mająt-
ku. Kiedy Niemcy kazali zniszczyć powstałe na przełomie stuleci malowidła ścienne w ga-
binecie Solskiego, polscy robotnicy pokryli je werniksem i ochronną warstwą tynku, tak aby 
łatwo było go później usunąć. Garderoba została nienaruszona – podobnie jak unikalne zbio-
ry biblioteczne11. 

10 Ibidem, s. 287.
11 Ibidem, s. 290.
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Najtragiczniejszy był los artystów sceny. Wielu z nich doświadczyło dra-
matu więzień ze strony niemieckiej i NKWD, zginęło w obozach i łagrach, 
wielu też podejmowało działalność konspiracyjną. W Krakowie, w propa-
gandzie hitlerowskiej postrzeganym jako miasto o odwiecznym dziedzic-
twie germańskim, w którym w okresie największego natężenia germaniza-
cji miasta – na sześciu, a później nawet na czterech mieszkańców przypadał 
statystycznie jeden Niemiec, nie licząc volksdeutschów i konfi dentów – 
konspiracyjna działalność aktorów i innych twórców dóbr kultury, a także 
zorganizowanego podziemia artystycznego była wyjątkowo trudna i niebez-
pieczna. W grudniu 1939 roku część aktorów z zespołu artystycznego Ka-
rola Frycza otrzymała przydziały pracy, głównie w strukturach krakowskie-
go urzędu miejskiego, ale wobec nader niskich uposażeń skazani byli oni na 
poszukiwanie dodatkowych możliwości zarobku. Niejeden z nich – m.in. 
Władysław Woźnik czy Tadeusz Białkowski – włączył się w działalność 
konspiracyjną. Woźnik wraz z szefem programowym przedwojennej rozgło-
śni Polskiego Radia w Krakowie, Stanisławem Broniewskim, uczestniczył 
w tajnych nagraniach na decelitowe płyty fragmentów dramatów Stefana 
Żeromskiego i Stanisława Wyspiańskiego – Sułkowski, Akropolis, Wyzwole-
nie. Nagrań tych dokonywano we współdziałaniu z przedwojennym dyrekto-
rem działu muzycznego centrali Polskiego Radia w Warszawie, Edmundem 
Rudnickim, przy użyciu własnej produkcji aparatury nagraniowej, w pry-
watnych pomieszczeniach mieszkalnych na Dębnikach. Władysław Woźnik 
był blisko związany z podziemnym Teatrem Rapsodycznym, ale w jego pre-
mierach nie występował.

Spora grupa aktorów próbowała utrzymać kontakt z własnym środowiskiem i ze sztu-
ką. Gwarno było w Kawiarni Artystów Plastyków przy Łobzowskiej 3 i w kawiarni „Pani” 
przy św. Jana, gdzie przychodzili m.in. Juliusz Osterwa i gdzie działał teatrzyk marionetek 
„Brzdąc”. Spotkania urozmaicane były przez występy młodych artystów, m.in. Krystynę Dą-
browską, Juliusza Kydryńskiego, Tadeusza Ostaszewskiego. Niestety, Niemcy szybko poło-
żyli kres tym spotkaniom12. 

Opinie o szkodliwości poczucia tożsamości kulturowej Polaków, dopusz-
czania kultywowania instytucjonalnego i społecznego wartości oraz trady-
cji kulturowych o charakterze narodowym wypowiadali okupanci niemiec-
cy wkrótce po zajęciu ziem polskich jesienią 1939 roku. Teatr miał w tym 
względzie znaczenie zasadnicze. 31 października 1939 roku jeden z czoło-
wych strategów w zakresie ideologii i propagandy, minister Joseph Goeb-
bels, podczas konferencji w Łodzi stwierdził, że Polacy nie powinni posia-

12 Ibidem, s. 292.
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dać możliwości dostępu do teatrów, „aby nie przypominali sobie stale o tym, 
co utracili”13. 

Jakakolwiek publiczna działalność literacka czy artystyczna, wreszcie 
dziennikarska bez zgody władz okupacyjnych była zakazana. Ze względów 
propagandowych i politycznych okupanci niemieccy zezwalali, na ściśle 
określonych warunkach i na zasadach przez nich każdorazowo dopuszcza-
nych, na uruchamianie placówek teatralnych przewidzianych dla polskiej 
publiczności. Koncesje w tym względzie były wydawane na ściśle określo-
nych zasadach, a programy podlegały ocenzurowaniu. Zazwyczaj zgody ta-
kie dotyczyły operetek, rewii oraz lekkich komedii. Jesienią 1940 roku o zgo-
dę na utworzenie w budynku Starego Teatru polskiej sceny zaczął zabiegać 
u władz okupacyjnych kupiec i handlowiec krakowski Adam Świechło. Po-
zwolenia takie uzyskał, a pierwsza premiera – Zaczynamy sezon – odby-
ła się 22 stycznia 1941 roku. Miejscowy „Ilustrowany Kurier Codzienny” 
donosił o tej „żywej i wartkiej rewii”, wykonanej z udziałem krakowskich 
i warszawskich artystów, ale tego typu rozrywka kulturalna zorganizowana 
za przyzwoleniem władz okupacyjnych spotkała się z dezaprobatą krakow-
skich środowisk inteligenckich.

Nie mógł zyskać ani dobrych opinii, ani poklasku spektakl Kwarantan-
na Haliny Rapackiej, realizowany na deskach Starego Teatru, o antyżydow-
skich, zamówionych przez władze okupacyjne intencjach. Jego wystawienie 
nie miało oczywiście charakteru konspiracyjnego, ale – co warto podkreślić 
– towarzyszył mu sprzeciw wysoce wyrazisty publiczności, zorganizowany 
skrycie, z niemałym poczuciem odwagi:

Po kilku spektaklach Kwarantanny w Starym Teatrze ktoś rzucił na widowni petardę 
z gazem łzawiącym – widzowie tej haniebnej sztuki opuszczali w popłochu salę. Po tym in-
cydencie nie była już pokazywana w „stolicy” GG14. 

Nie o takim teatrze rozmyślał i marzył młody, niespełna dwudziestolet-
ni Karol Wojtyła, którego doświadczenia teatralne związane z funkcjonu-
jącymi w jego rodzinnych Wadowicach zespołami, a w samym Krakowie 
– z Konfraternią Teatralną i założonym przy tej Konfraterni Studiem Dra-
matycznym 39, wprowadzały w świat sztuki niezależnej. Dawał wyraz tym 
pragnieniom w listach, które kierował z okupowanego Krakowa do mieszka-
jącego w Wadowicach Mieczysława Kotlarczyka. W jednym z listów do Ka-
rola Wojtyły, z października 1939 roku, Kotlarczyk zawarł krzepiące w tym 

13 S. Piotrowski, Okupacja…, op. cit., s. 82.
14 K. Zimmerer, Życie codzienne…, op. cit., s. 215.
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względzie słowa: „Wierzę, że ta straszliwa chwila, w jakiej wszyscy się zna-
leźliśmy, nie zniszczyła wszystkiego. Miłość wielkiej sztuki trwa, zwycięży 
i… zatriumfuje”15.

Wbrew przeciwnościom wojennym, podzielając opinie Wojtyły o roli 
lite ratury i teatru w życiu narodu i jednostek, Kotlarczyk wierzył w ich 
wspólną służbę, służbę rychłą „najszlachetniejszej sztuce”:

Polska będzie, Lolusiu, będzie prędzej, niż się nam zdaje. A my będziemy awangardą Jej 
najszlachetniejszej sztuki. Jej Teatru. Jej Słowa. Będziemy.

Nasze niezapomniane wadowickie prace teatralne, nasze sympozjony na Długiej w Kra-
kowie – staną się zaczynem, źródłem energii… żeby tylko jak najprędzej być razem i roz-
począć…16.

Zanim doszło do podjęcia tych wspólnych upragnień, idea zespolonej 
działalności teatralnej realizowanej konspiracyjnie zrodziła się w gronie 

15 Cyt. za: T. Malak, Polska będzie, Lolusiu, „Teatr” 1991, nr 11, s. 21.
16 Ibidem.

W tym domu, należącym do rodziny matki Karola Wojtyły, mieszkał w okresie studiów 
polonistycznych oraz okupacji hitlerowskiej Karol Wojtyła. W jego mieszkaniu, zwanym 

katakumbami, odbywały się liczne próby i spotkania konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego. 
Fot. Stanisław Dziedzic
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„rozbitków” Studia Dramatycznego 3917, których naturalnym opiekunem 
miał być założyciel i inicjator główny Konfraterni i Studia Dramatyczne-
go 39, krakowski pisarz i „teatrał”, Tadeusz Kudliński. Oni też wyprzedzili 
o kilka miesięcy chronologicznie spontaniczną, odważną inicjatywę 17-let-
niego wówczas Adama Mularczyka stworzenia konspiracyjnego młodzieżo-
wego zespołu teatralnego, ale w składzie osobowym znacznie mniejszym. 

Sam dr Tadeusz Kudliński o tych początkach teatralnej podziemnej dzia-
łalności po latach wspominał:

W moim prywatnym mieszkaniu, już wkrótce po wybuchu wojny, zebrali się rozbitko-
wie ze „Studia 39”, którzy pragnęli w konspiracji kontynuować swoją działalność. Zaczę-
ło się od dyskusji o teatrze, o wielkim narodowym repertuarze, a w konsekwencji w szczu-
płych warunkach domowych próbowaliśmy grać pojedyncze sceny. (…) W zespole było kilka 
osób z Wadowic (m.in. Karol Wojtyła i Halina Królikiewicz), które z niejakim nabożeństwem 
wspominały o nauczycielu tamtejszego gimnazjum, dr. Mieczysławie Kotlarczyku, marząc 
o pozyskaniu go dla sprawy zorganizowania tajnego teatru18. 

W gronie „rozbitków” znalazły się głównie osoby uczestniczące w zaję-
ciach I roku Studia Dramatycznego 39 (obejmować ono miało trzyletni kurs 
kształcenia), w większości studenci polonistyki UJ, którzy jesienią 1938 r. 
podjęli studia uniwersyteckie – m.in. Halina Królikiewicz, Krystyna Dębow-
ska, Juliusz Kydryński, Tadeusz Kwiatkowski, Karol Wojtyła. W sierpniu 
1940 r. do grupy dołączyła młodsza od nich o kilka lat Danuta Michałow-
ska, zdradzająca już wówczas niemały talent aktorski, potwierdzony kilko-
ma wysokimi lokatami w przedwrześniowych konkursach recytatorskich.

Wspólne pasje, chęć działania, choćby wbrew dotkliwym ograniczeniom 
narzuconym z całą bezwzględnością przez okupantów, ale nade wszystko 
idea walki o tożsamość kulturową podbitego narodu były wyzwaniem, któ-
re młodzi adepci podjęli wbrew wszelkich przeciwnościom. Karol Wojty-
ła – jeden z trzech głównych inicjatorów (wraz z T. Kwiatkowskim i J. Ky-
dryńskim) kontynuowania, w warunkach z konieczności konspiracyjnych, 
działalności warsztatowej Studia Dramatycznego 39 – w liście do Mieczy-
sława Kotlarczyka z 28 grudnia 1939 roku informował go o swoich poczy-
naniach „ostatnich dwóch blisko miesięcy”: m.in. o napisaniu pierwszego 
z trzech pochodzących z lat 1939–1940 dramatów – Dawida, o intensyw-
nej nauce języka francuskiego oraz podjęciu z kolegą ze studiów uniwersy-

17 Szerzej: S. Dziedzic, Romantyk Boży, Kraków 2014.
18 Ważne przestrzenie życia. Z Tadeuszem Kudlińskim rozmawia Stanisław Dziedzic, 
[w:] S. Dziedzic, Dialogi trzy – Maria Dłuska – Konrad Górski – Tadeusz Kudliński, 
Kraków 2000, s. 141.
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Karol Wojtyła – fotografi a z tableau zbioro-
wego Kawalera księżycowego Mariana Niżyń-

skiego (1939). Fot. Paweł Bielec

Tadeusz Kudliński – portret wykonany techniką 
pastelową przez Stanisława Ignacego Witkiewicza 

(1938). Zbiory prywatne

Mieczysław Kotlarczyk. Fot. archiwum autora
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teckich i Studia 39 Juliuszem Kydryńskim, zapalonym do literatury i teatru, 
pierwszych prób związanych z interpretacją i prezentacją tekstów.

(…) Kolegę znalazłem, który jest organizacją duchową do nas podobną: szalony „homo 
theatralis”, bratnia dusza. Robimy nawet czasem także sympozjony, na których czyta się po-
ezję, dramaty, bo umie na pamięć całego Bogumiła Norwida i dużo ustępów z Wyzwolenia, 
kolega mój zresztą z polonistyki, tylko później nieco się zjawił. Teraz dopiero takeśmy się 
bardzo zbliżyli. Nazywa się Juliusz Kydryński (…) Jakże tęsknię do naszych zebrań na Dłu-
giej19. Byłby nowy brat20. 

W szczupłym, kilkuosobowym pierwotnie gronie, pod kierunkiem Tade-
usza Kudlińskiego, rozpoczęli „rozbitkowie” warsztaty teatralne związane 
z odczytywaniem fragmentów klasyki dramaturgii polskiej, głównie roman-
tycznej i młodopolskiej, zajęciami teoretycznymi i dyskusjami merytorycz-
nymi o tych dziełach i sposobach ich inscenizacji. Sięgnięto po fragmen-
ty Wesela, Dziadów i Wyzwolenia. W wymowie ideowej tych dzieł szukali 
młodzi siły krzepiącej, utraconej czy zachwianej nadziei na rychłe odzyska-
nie niepodległości. „Rozbitkowie” prezentowali nie tylko własne stanowi-
ska i koncepcje, które poddawane były dyskusjom, ale i fragmenty własnych 
utworów literackich. Podczas jednego z takich spotkań, zapewne wiosną 
1940 roku, Karol Wojtyła przedstawił zebranym fragmenty własnego po-
ematu dramatycznego Hiob, w którym czytelne były paralelizmy pomiędzy 
relacją biblijną i współczesną martyrologią Polaków czasu wojny, postrze-
ganymi w kategoriach etycznych. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dys-
kusja, gdy Tadeusz Kwiatkowski podał w wątpliwość celowość powracania 
do formuły dawnych mistrzów, jako gatunku nazbyt archaicznego, akcen-
tował też niepotrzebne mieszanie religii z polityką i włączanie treści biblij-
nych do współczesnych zdarzeń. Po latach Tadeusz Kwiatkowski, wspomi-
nając tamte dysputy, przyznał:

Spieraliśmy się wówczas o sens nawrotu do średniowiecznych mistrzów, o istotę metafory 
przenoszącej znaczenie przeszłości w czasy teraźniejsze, o problemy religijne i etyczne. W tym 
Karol bił nas pod każdym względem znajomością dzieł, o których nie mieliśmy pojęcia21. 

19 W mieszkaniu Zofi i Kotlarczykowej (żony Mieczysława, wówczas studentki poloni-
styki UJ) mieszczącym się przy ul. Długiej Mieczysław Kotlarczyk z Karolem Wojtyłą 
prowadzili w latach 1938–1939 wielogodzinne rozmowy na temat teatru, dramaturgii 
polskiej i światowej, snuli też swoje artystyczne plany związane ze sztuką teatralną, 
misją społeczną sztuki i warsztatem autorskim.
20 M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze…, op. cit., s. 312.
21 T. Kwiatkowski, Karol, [w:] Młodzieńcze lata Karola Wojtyły, pod. red. J. Kydryń-
skiego, Kraków 1990, s. 85.
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Stanowiska Karola Wojtyły bronił m.in. Tadeusz Kudliński, powołując 
się m.in. na opinię w tym względzie Juliusza Osterwy, który podkreślał, iż 
sztuki i religii oddzielać nie należy, wszak religia jest nauką i sztuką, a na-
uka i sztuka jest religią.

W mieszkaniu Tadeusza Kudlińskiego odbyło się czytanie z podziałem 
na role napisanego właśnie przez Wojciecha Żukrowskiego, kolegę z kra-
kowskiej polonistyki, opowiadania groteskowo-fantastycznego dla dzieci – 
Porwanie w Tiuturlistanie. W tak pojętym spektaklu uczestniczyły dzieci 
z sąsiednich kamienic.

„Myślę – stwierdza Tadeusz Kudliński – że szczegół ten maluje podziem-
ny, wieloraki nurt aktywności kulturalnej w Polsce okupacyjnej”22. 

Wiosną 1940 roku Juliusz Kydryński spotkał w antykwariacie Stefana 
Kamińskiego Juliusza Osterwę, któremu poufnie opowiedział o konspira-
cyjnej działalności grupy. Osterwa zaprosił Kydryńskiego na spotkanie do 
swojego mieszkania przy ul. Basztowej. 

Przyprowadziłem z sobą Karola. W ten sposób Osterwa został wciągnięty w prace teatru 
konspiracyjnego, których potem był wiernym obserwatorem i życzliwym krytykiem. Pamię-
tam, że kiedyś nagraliśmy dla niego – i dla innych zaproszonych ok. 30 gości – drugi akt 
Przepióreczki Żeromskiego w naszym mieszkaniu przy Felicjanek. Był to z naszej strony akt 
dużej odwagi – nie tylko ze względu na warunki konspiracyjne. Ale Przepióreczka słynna 
była przecież wielką przedwojenną kreacją Osterwy w roli Przełęckiego. (…) Ale Osterwa 
był wyrozumiały i serdeczny. Bardzo nas nawet pochwalił23. 

W roli Doroty Smugoniowej występowała Danuta Michałowska, Prze-
łęckiego – Juliusz Kydryński, a Smugonia – Karol Wojtyła, który reżysero-
wał całość24. Michałowska i Wojtyła olśnili zgromadzonych w salonie pań-
stwa Kydryńskich widzów.

Rzeczywistość przeszła nasze najśmielsze oczekiwania (…) Danuta i Karol wzbudzili 
zachwyt (…) Osterwa oświadczył Danucie przy wszystkich: – Po wojnie zaproszę panią do 
roli Smugoniowej. Jest pani wprawdzie trochę za młoda, ale o takiej partnerce marzyłem. 
(…) Z podziwem i bez cienia zazdrości przypatrywałem się Dance i Lolkowi, jak prowadzą 
dialog, podając cieniutko tekst, który w ich ustach brzmiał szlachetnymi tonami poezji. (…) 
Patron Kudliński cieszył się, że odkrył prawdziwych artystów. Miał wizję przyszłego teatru 

22 T. Kudliński, Glosy teatromana do młodzieńczej biografi i Jana Pawła II, [w:] Mło-
dzieńcze lata…, op. cit., s. 51.
23 J. Kydryński, Pomazaniec z Krakowa, [w:] Młodzieńcze lata, op. cit., s. 106.
24 Zdaniem Danuty Michałowskiej Osterwa na premierowy pokaz Przepióreczki nie 
przybył, oceny spektaklu i gry młodych adeptów dokonał po innym, późniejszym wy-
stępie. O obecności Osterwy oraz jego małżonki na tej premierze zgodnie zaświadczają 
Juliusz Kydryński i Tadeusz Kwiatkowski.
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opartego na repertuarze najambitniejszym, zaczerpniętym z polskiej klasyki narodowej. Sta-
le o tym rozmawiali z Osterwą, który miał zostać dyrektorem krakowskiego teatru zaraz po 
zakończeniu wojny25.

Osterwa w istocie wiązał nadzieje na sceniczną współpracę nie tylko 
z Danutą Michałowską, ale także z Karolem Wojtyłą. Z inspiracji Osterwy 
Karol Wojtyła dokonał tłumaczenia Króla Edypa, ale tekst jego przekładu, 
dokonanego wg wskazań artysty, nie zachował się. Z polecenia Osterwy 
„rozbitkowie” pracowali indywidualnie nad Hamletem, zapisując wg jego 
wskazań poszczególne role własnym językiem. Równocześnie pracował 
on nad własnym przekładem. Istota dokonywanego przez podopiecznych 
Osterwy przekładu polegać miała na rozważnym uprawnionym uproszcze-
niu języka i metaforyki tekstu, tak aby mogły go „słuchać z pełnym zrozu-
mieniem nawet kucharki”.

Inaczej potoczyły się losy tej dwójki utalentowanych adeptów: Danuta 
Michałowska całe swoje zawodowe życie związała ze sceną, osiągając na 
niej najwyższe splendory, ale nie pod kierunkiem Juliusza Osterwy, a Karol 
Wojtyła podjął posłannictwo Słowa Odwiecznego.

(…) „Przepióreczka” – napisze po latach Danuta Michałowska w książce wspomnie-
niowej Pamięć nie zawsze święta – to ważny etap w moim życiu artystycznym, a Juliusz 
Osterwa, który zamierzał po wyzwoleniu otworzyć sezon w Teatrze im. Słowackiego właśnie 
tym dramatem, chciał, abym to ja z nim grała w owym inaugurującym pierwszy powojenny 
sezon polskim spektaklem. Różne siły i błahe w gruncie rzeczy przyczyny złożyły się na to, 
że plan Osterwy się nie powiódł. On sam, dostrzegłszy mnie pewnego wieczoru za kulisa-
mi, kiedy właśnie zszedł w kostiumie Przełęckiego, powiedział z jakimś szczególnym odcie-
niem żalu: – „Moja przepióreczka – uciekła mi”… i zapytał, dlaczego się nie zgłosiłam…26

Od jesieni 1940 roku zespół kontynuował spotkania coraz bardziej sys-
tematyczne, głównie w mieszkaniu państwa Kudlińskich. Dotychczaso-
we grono powiększyło się – nie tylko o dalszych byłych uczestników „39” 
(Krystyna Dębowska, Bogusława Czuprynówna, Emil Dańko), ale i o oso-
by nowe (Tadeusz Ostaszewski, Wojciech Żukrowski). W opiece artystycz-
nej nad zespołem kluczową rolę odgrywał nadal Tadeusz Kudliński, wspo-
magany przez Wiesława Goreckiego. Kudliński pragnął tym poczynaniom, 
dobrze rokującym, nadać formę – mimo przeciwności okupacyjnych i prze-
strzeganych zasad konspiracji – coraz lepiej zorganizowaną, zwłaszcza że 
działalność grupy i jej potencjał artystyczny pozwalały ją traktować już nie 
jako efemerydę czy tylko chęć artystycznej przygody, bo w jej składzie znaj-

25 T. Kwiatkowski, Płaci się każdego dnia, Kraków 1986, s. 66.
26 D. Michałowska, Pamięć nie zawsze święta. Wspomnienia, Kraków 2004, s. 129.
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dowali się ludzie wybitnie utalentowani zarówno w kontekście scenicznym, 
jak i literackim. Sam Kudliński, zwerbowany przez Jerzego Brauna, nale-
żał do założonej w 1940 roku konspiracyjnej katolickiej organizacji niepod-
ległościowej Unia, patronującej podziemnym strukturom organizacyjnym 
o charakterze artystycznym, m.in. konspiracyjnie funkcjonującym teatrom. 

Początkiem 1941 roku odbył się w mieszkaniu państwa Kudlińskich po-
kaz wybranych scen z Wesela (głównie z II aktu). Prace nad Wyzwoleniem 
nie zostały uwieńczone premierą, a zespół trochę nieoczekiwanie zajął się 
próbami do Miguela Manary Oskara Miłosza, w kilku obsadach. Z powodu 
zagrożenia związanego z aresztowaniem przez Niemców jednego z człon-
ków zespołu (Emila Dańki) przerwano dalsze próby i do wznowienia prac 
nad dramatem Oskara Miłosza już nie doszło.

Za wiedzą Tadeusza Kudlińskiego, ale zasadniczo samodzielnie zespół 
przystąpił do pracy nad jednoaktówką Fajka Kopernika, którą Juliusz Ky-
dryński – autor tekstu – dedykował Danucie Michałowskiej. Premiera miała 
odbyć się w budynku Wodociągów Miejskich, z udziałem szerszej publicz-
ności. Tadeusz Kudliński nawiązał w tym celu kontakty z dyrektorem Wodo-
ciągów, Tadeuszem Orzelskim – i po raz pierwszy, choć w warunkach kon-
spiracyjnych, zespół miał wystąpić na scenie w lokalu przy ul. Łowieckiej 4. 
Ze względu na aresztowanie dyrektora Orzelskiego (nie miało to związku 
z planowanymi występami) przerwano próby i do premiery nie doszło.

Danuta Michałowska, najprzedniejsza artystka Teatru Rapsodycznego, nad historycznym egzempla-
rzem Króla Ducha Juliusza Słowackiego, który dla potrzeb scenicznych pierwszej premiery rapsody-

ków zakupiła w 1941 roku w księgarni-antykwariacie Stefana Kamińskiego. Fot. S. Dziedzic
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W tej sytuacji rosnącego zagrożenia, gdy okupanci tropili wszelkie prze-
jawy działalności opozycyjnej, a sam Kudliński pracujący w banku mógł 
być poddawany wnikliwym obserwacjom ze strony hitlerowców – uzasad-
nione były obawy dotyczące bezpieczeństwa zarówno jego rodziny, jak 
i młodych adeptów sztuki teatralnej o wyraziście patriotycznym profi lu dzia-
łania – zaczęto rozmyślać o konieczności zwiększenia ostrożności pracy ze-
społu. Tadeusz Kudliński, zaangażowany – jak już wspominano – poprzez 
Unię w zorganizowaną działalność opozycyjną, nie rezygnując ze współpra-
cy z zespołem, pragnął powierzyć opiekę artystyczną zespołu osobie o naj-
lepszym doświadczeniu zawodowym w tym względzie. Tym człowiekiem, 
który miał prowadzić zespół „rozbitków”, mógł być Mieczysław Kotlar-
czyk, z którym Królikiewiczówna i Wojtyła wiązali niemałe nadzieje, a jego 
dokonania chwalił sam Osterwa.

Kotlarczyk, zagrożony aresztowaniem, latem 1941 roku przybył wraz 
z żoną do Krakowa, w którym dzięki pomocy Unii znalazł pracę kondukto-
ra, a skromne mieszkanie w suterenach na krakowskich Dębnikach dzielili 
z Karolem Wojtyłą. Odtąd aż do sierpnia 1944 roku Kotlarczykowie miesz-
kali gościnnie u Karola Wojtyły w niewielkim, dwupokojowym mieszkaniu 
z kuchnią i sanitariatem. To mieszkanie Wojtyły, udostępnione mu przez bra-
ta jego matki jeszcze w 1938 roku (wtedy rozpoczynał studia polonistycz-
ne i zamieszkał w nim razem z ojcem, który zmarł w lutym 1941), stało się 
miejscem konspiracyjnych spotkań i dyskusji, w nim też odbywały się na 
ogół regularnie w środy i soboty próby związane z przygotowaniem premier.

Pierwsze spotkanie programowe zespołu z Mieczysławem Kotlarczykiem 
odbyło się 22 sierpnia w mieszkaniu państwa Dębowskich na Salwatorze. 
Obok dotychczasowych podopiecznych Tadeusza Kudlińskiego i Juliusza 
Osterwy zaproszono, z zachowaniem pożądanej w warunkach konspiracyj-
nych dyskrecji, także inne osoby zainteresowane pracą w zespole, głównie 
z kręgów koleżeńskich. Nie wszyscy łączyli chęć pracy z predyspozycjami, 
stąd Kotlarczyk już po kilku próbach warsztatowych radykalnie zmniejszył 
skład zespołu do pięciu osób i taki (poza ostatnią premierą) pozostał do koń-
ca okupacji. Występowali: Krystyna Dębowska (później: Ostaszewska), Ha-
lina Królikiewicz (później: Kwiatkowska), Danuta Michałowska, Mieczy-
sław Kotlarczyk i Karol Wojtyła. Autorem oprawy plastycznej spektakli był 
Tadeusz Ostaszewski. Zamysł i formuła artystyczna Teatru Naszego, jak go 
pierwotnie nazywano, a wkrótce już na trwałe: Teatru Rapsodycznego, nale-
żały do Mieczysława Kotlarczyka, wspomaganego w sposób coraz bardziej 
znaczący przez Karola Wojtyłę. Styl aktorskiej prezentacji, która w istocie 
była sztuką niesienia idei słowa, przy ograniczonej roli scenografi i, a waż-
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nej i narratorsko zestrojonej muzyki ze słowem, rychło zyskał nazwę „stylu 
rapsodycznego”27. 

Jak stwierdził po latach Mieczysław Kotlarczyk: „Teatr Rapsodyczny był 
jednym z protestów przeciwko eksterminacji kultury polskiego narodu na 
jego własnej ziemi, był jedną z form podziemnego, konspiracyjnego ruchu 
oporu przeciwko okupacji i okupantowi w Polsce”28. 

Na koncepcję teatru Mieczysława Kotlarczyka bodaj największy wpływ 
miało studium Mickiewiczowskiego wykładu na temat dramatu słowiań-
skiego i teatru przyszłości, zawarte w słynnej XVI prelekcji paryskiej Mic-
kiewicza, fascynacja literaturą romantyczną i młodopolską oraz moc słowa 
żywego, które staje się ośrodkiem myśli i probierzem scenicznego proble-
mu. Sam Karol Wojtyła po latach napisze:

Owo wyodrębnienie słowa, które leży u podstaw rapsodycznej koncepcji sztuki teatru, 
jest władne w następstwa. Idą one w różnych kierunkach. Konsekwentnym następstwem 
przyjęcia słowa jako pra-elementu sztuki teatralnej jest pewien znamienny intelektualizm 
rapsodyczny. (…) przedstawienia rapsodyczne nie mają charakteru zasadniczo fabularnego, 
ale mają charakter zasadniczo ideowy. Nie znajdziemy w nich więc (…) tego wszystkiego, 
co składa się na zwyczajną sceniczną fabułę. Natomiast zawsze znajdujemy w przedstawie-
niach rapsodyczny problem29. 

Kotlarczyk sięgał nie tylko po dramaty, ale programowo także po liry-
kę i prozę. Teoretyczne podstawy swojego teatru zawarł w manifeście Teatr 
Nasz, do którego odwoływał się także w okresie powojennym. Jak mawiano 
o jego odmienności artystycznej: był jedynym wśród wielu, wniósł też sporo 
nowych impulsów do życia teatru polskiego.

Okupacyjny projekt programu repertuarowego – stwierdza Jacek Popiel – Teatru Rap-
sodycznego (Teatru Naszego) jest bodaj najpewniejszym – ze znanych mi – programem 
polskiego teatru narodowego. (…) W tym okresie Rapsodycy odbyli około stu prób teatral-
nych, dali siedem konspiracyjnych premier, zagrali w sumie 22 przedstawienia w prywat-
nych mieszkaniach30. 

W repertuarze konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego znalazły się: 
Król-Duch J. Słowackiego (premiera 1 listopada 1941; 4 przed stawienia), 

27 Szerzej: J. Popiel, Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941–
1967, Kraków 2006; S. Dziedzic, Romantyk Boży…, op. cit.
28 M. Kotlarczyk, XXV lat Teatru Rapsodycznego w Krakowie 1941–1966, Kraków 
1966, s. 7.
29 K. Wojtyła, Poezje – dramaty – szkice. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2004, 
s. 484.
30 J. Popiel, Los artysty…, op. cit., s. 37
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 Beniowski J. Słowackiego (premiera 14 lutego 1942; 1 przedstawienie), 
Hymny J. Kasprowicza (premiera 28 marca 1942; 1 przedstawienie), Go-
dzina Wyspiańskiego (premiera 22 maja 1942; 4 przedstawienia), Portret 
Artysty. Cyprian Kamil Norwid (premiera 3 października 1942; 3 przedsta-
wienia), Pan Tadeusz A. Mickiewicza (premiera 28 listopada 1942; 3 przed-
stawienia), Samuel Zborowski J. Słowackiego (premiera 16 marca 1943; 
6 przedstawień). Z powodu działań wojennych nie doszło do premiery opar-
tej na tekstach Karola Huberta Rostworowskiego. W Samuelu Zborowskim, 
obok wspomnianej piątki rapsodyków, wystąpili Tadeusz Kwiatkowski i An-
toni Żuliński.

W premierach konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego, obok osób zwią-
zanych z zespołem, uczestniczyli liczni przedstawiciele świata artystyczne-
go i uniwersyteckiego – m.in. Juliusz Osterwa, Władysław Woźnik, Zdzi-
sław Mrożewski, Zofi a Kossak-Szczucka, Witold Rowicki, Stanisław Pigoń, 
Kazimierz Wyka, Stanisław Witold Balicki, Stanisław Urbańczyk, Juliusz 
Kydryński, Jerzy Turowicz, Wojciech Żukrowski. Wśród widzów bywał 
też twórca konspiracyjnej Unii Jerzy Braun, na jednym z przedstawień byli 
członkowie Delegatury Rządu na Kraj, która sprawowała opiekę nad działal-
nością Teatru Rapsodycznego31. 

Teatr Rapsodyczny, jako jedyny z konspiracyjnie funkcjonujących ze-
społów teatralnych, kontynuował działalność artystyczną w okresie powo-
jennym, pod kierunkiem Mieczysława Kotlarczyka, w składzie pierwotnie 
tylko nieznacznie szerszym, ale rychło – stosownie do potrzeb insceniza-
cyjnych – powiększonym (pierwsza premiera powojenna Grażyna – Konrad 
Wallenrod – Zawisza Czarny, oparty na tekstach A. Mickiewicza i J. Słowac-
kiego odbyła się 24 kwietnia 1945). Jak się wkrótce okazało, ofi cjalnie już 
teraz funkcjonujący Teatr Rapsodyczny, „zrodzony w niewoli”, niebawem 
został „okuty w powiciu”.

Czytane rolami fragmenty literatury polskiej czasem ze skąpą, ale funk-
cjonalną scenografi ą, przy konsekwentnym namyśle reżyserskim, z szerszą 
lub zgoła wąską widownią, bo na większą nie pozwalały warunki w prywat-
nych mieszkaniach, w wykonaniu „rozbitków 39” wyprzedzały znacznie po-
czynania artystyczne Adama Mularczyka, młodego, bo zaledwie 17-letniego 
adepta sztuki teatralnej, którego występy zostały podjęte jesienią 1940 roku 
z szerszym gronem aktorów-adeptów. Spory o chronologiczne pierwszeń-
stwo są niewiele – jak się wydaje – w tym przypadku wnoszące, tym bar-

31 Szerzej: ibidem.
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dziej, że oba zespoły z sobą współpracowały, z zachowaniem – zwłaszcza 
w okresie rapsodycznym – znacznej odrębności formuły teatralnej.

19 września 1940 – stwierdza Stanisław Marczak-Oborski – to data pierwszego znane-
go przedstawienia konspiracyjnego, granego w sztukowanych wprawdzie, ale imitujących 
sztafaż normalnego widowiska, dekoracjach i kostiumach. Produkowała się w ten sposób 
przed gronem znajomych i zaufanych grup młodziutkich entuzjastów-amatorów krakow-
skich pod wodzą przyszłego aktora Adama Mularczyka. Pierwszy program był raczej przy-
padkową i pozbawioną głębszego wyrazu składanką piosenek, jednoaktówek itp. Na wiosnę 
następnego roku ten sam zespół wystawił już sceny z Wesela Wyspiańskiego, podjął też ak-
cje kształceniowe przy pomocy Tadeusza Kudlińskiego, Wiesława Goreckiego i Tadeusza 
Kwiatkowskiego32. 

Adam Mularczyk (urodzony 13 stycznia 1923 roku w Krakowie) od naj-
wcześniejszych lat marzył o teatrze, o aktorstwie, od jego dziecięcych lat 
znajomi wyrokowali, że urodził się dla teatru. W wieku 13 lat stanął na de-
skach Teatru im. Słowackiego, gdy wraz z Chórem Dzieci Krakowskich wy-
stąpił w operze Carmen Bizeta. W okresie okupacji postanowił te ciągle to-
warzyszące mu marzenia o teatrze, razem ze swoimi rówieśnikami, zespolić 
z misją teatru – oręża przeciwko zniewoleniu. W lutym 1940 roku zebrał 
94-osobową grupę młodych ludzi, z których wybrał swoich aktorów, mu-
zyków, scenografów, tancerzy czy maszynistów – i pod nazwą Krakowski 
Teatr Podziemny podjął działalność, a wspomnianą już pierwszą premierą, 
którą był montaż Śmiech to zabawa, zainaugurował artystyczną obecność 
zespołu. Premierowy pokaz odbył się w mieszkaniu prywatnym przy ulicy 
Zbrojów 1.

Teatr Adama Mularczyka w latach 1940–1945 przygotował 8 premier 
i w warunkach konspiracyjnych dał 16 przedstawień. Obejrzało je łącznie 
ok. 2000 osób. Były to: Podejrzana osoba J. Dobrzańskiego, Kozłowiec-
kie Sherlocki Holmezy Piątkowskiego, Wesele S. Wyspiańskiego, Werbel 
domowy J. Gregorowicza, Zemsta A. Fredry, Trójka hultajska J. Nestroya, 
Niespodzianka K.H. Rostworowskiego, a także montaże: Śmiech to zdrowie 
i Bo gdy harmonia gra. Przy realizacji tych spektakli Krakowski Teatr Pod-
ziemny korzystał z profesjonalnej pomocy zaprzyjaźnionych reżyserów i te-
atrologów, m.in. Wiesława Goreckiego, Wiktora Bujańskiego czy Tadeusza 
Kudlińskiego, którzy kilka miesięcy później, w lipcu 1944 roku, wraz z Ka-
zimierzem Meyerholdem, Janem Zielińskim i Jerzym Merunowiczem pro-
wadzili w Krakowie kursy teatralne.

32 S. Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918–1965, Warszawa 1985, s. 133.
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Nie pamiętam – wspomina Tadeusz Kwiatkowski – kto skontaktował mnie z grupą mło-
dych zapaleńców, równie pałających żądzą ułożenia swojego życia na ołtarzu Melpomeny. 
Adaś Mularczyk, Wiesiu Sadecki, Hala Romanowska, Iza Gajdowska schodzili się parę razy 
w tygodniu i próbowali swych sił. Przyjęli mnie entuzjastycznie, jako człowieka, który im 
pomoże w zmaganiach z interpretacją tekstu i ruchem na scenie. W swoim mniemaniu uwa-
żałem się za fachowca, bo po roku studiów w „Konfraterni” i ćwiczeniach u Kudlińskiego 
zdobyłem tyle wiedzy o aktorstwie, że mogłem jej rudymentarne zasady przekazać innym, 
niemającym o tym zielonego pojęcia. Złapałem się za głowę, kiedy zademonstrowali przede 
mną dotychczasowe próby. Mówili krakowskim akcentem, nie rozróżniali strz od cz, łykali 
końcówki wyrazów i poruszali się jak kukiełki machające rękami bez ładu i składu. (…) Ro-
bili zadziwiająco szybkie postępy i teraz ja odegrałem rolę Osterwy, przepowiadając im ka-
rierę aktorską. Lubiłem z nimi pracować i kiedy się usamodzielnili, tworząc zespół teatralny, 
bywałem stałym gościem na ich premierach33. 

Na próbach i spektaklach Krakowskiego Teatru Podziemnego Adama 
Mularczyka bywał zaprzyjaźniony z nimi Karol Wojtyła. Do wymienionych 
już nazwisk osób związanych z Teatrem A. Mularczyka dodać należy bodaj 
kilka, by – podobnie jak w przypadku „rozbitków 39” i wyłonionego z tego 
zespołu Teatru Rapsodycznego – skonstatować, jak wielkie talenty i wybit-
nych artystów ukształtowały bądź choćby na scenę skierowały te konspira-
cyjnie działające zespoły. Z Mularczykiem występowali nadto m.in. Halina 
Mikołajska, Irena Wilkoszewska, Marian Cebulski, Stanisław Zaczyk, Je-
rzy Passondorfer. Mularczyk z licznymi swoimi aktorami przyjęty został do 
utworzonego w styczniu 1945 roku Studia Aktorskiego Starego Teatru z ini-
cjatywy Jerzego Ronarda Bujańskiego, a prowadzonego przez znanych akto-
rów i nauczycieli akademickich. Adam Mularczyk, inaczej niż Mieczysław 
Kotlarczyk czy Tadeusz Kantor, rychło wyjechał z Krakowa, ale do końca 
życia pozostał wierny sztuce teatralnej34. 

Jak wspominał Juliusz Kudryński:

Nie miał ambicji teoretyzowania ani szukania nowych sposobów wypowiedzi; jako uro-
dzonemu aktorowi wystarczyło mu to, że grał, a robił to rzeczywiście dobrze i con amore. 
Natomiast lekkomyślność jego, jeśli chodziło o warunki konspiracyjne, przekraczała już ab-
solutnie wszelkie granice. W małej pracowni stolarskiej przy ulicy Kanoniczej potrafi ł sam 

33 T. Kwiatkowski, Płaci się…, op. cit., s. 68.
34 Mularczyk zdał eksternistyczny egzamin aktorski i uzyskał uprawnienia zawodowe-
go aktora. W latach 1945–46 występował w Starym Teatrze, w 1947 – wraz z Januszem 
Warneckim wyjechał do Warszawy, gdzie związał się zawodowo najpierw z Teatrem 
Muzycznym Domu Wojska Polskiego, potem kolejno z Teatrem Nowym, Narodo-
wym Teatrem Polskim. Występował w licznych fi lmach i spektaklach telewizyjnych. 
W 1973 r. wraz z rodziną wyjechał do USA. W Filadelfi i założył i prowadził Polski 
Teatr Dramatyczny. Zmarł w 1996 r., pochowany został na cmentarzu w Amerykańskiej 
Częstochowie.
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jeden zbudować stałą scenę, a na widownię spędzał pół Krakowa. Słabo zrobiło mi się jed-
nak dopiero wówczas, gdy wśród widzów zobaczyłem granatowego policjanta. Okazało się, 
że Mularczyk jakimś tam sposobem sprowadził go po to, żeby inni, obcy wrogowie „lepiej 
się czuli”, myśląc, że są na przedstawieniu legalnym35. 

Adam Mularczyk był człowiekiem wysoce pochłoniętym zamysłem two-
rzenia swojego teatru, w czym wykorzystywał niezwykły temperament dzia-
łania, ale tym wszystkim poczynaniom nie nadawał konspiracyjnego poczu-
cia odpowiedzialności za zespół artystyczny oraz widzów. Młodzi często 
wręcz lekceważyli okupacyjne wymogi ostrożności i wzmożoną czujność 
wroga. Tymczasem o ich spektaklach wiedziały setki osób. Godne podkre-
ślenia jest to, że mimo tak niemałej nieostrożności nikt nie doniósł okupan-
tom o ich działalności ani przez zwykłą nierozwagę konspiracyjną nie pode-
rwał zaufania młodych teatralnych szaleńców.

Nieobliczalna odwaga Mularczyka – wspomina Tadeusz Kwiatkowski, uczestnik prób 
i spektakli Krakowskiego Teatru Podziemnego – wywoływała liczne spory i dyskusje. Sam 
mu nieraz natarłem uszu za beztroskę, z jaką traktował wszystkie ostrzeżenia. Adam jednak 
nic z tego nie robił i nadal z młodzieńczą energią organizował ukochany teatr. (…) Nie chciał 
w ogóle słyszeć, że poza jego teatrem istnieją inne. Był przekonany, że tylko grupa, której 
przewodził, ma w przyszłości zadanie niemal posłannicze36. 

Spektakle Krakowskiego Teatru Podziemnego odbywały się nie tylko 
w mieszkaniach, ale głównie ze względu na większe możliwości przestrzen-
ne w stolarni, garażach, a nawet w świetlicach fabrycznych, tak że „widow-
nia” mieściła nieraz setkę widzów. Mularczyk, podobnie jak Wiesław Go-
recki, używał refl ektorów, kostiumów i peruk, a nawet kurtyny.

Z Teatrem Rapsodycznym i Krakowskim Teatrem Podziemnym związa-
ny był w licznych poczynaniach artystycznych i organizacyjnych Wiesław 
Gorecki.

Wiesław Gorecki – krytyk teatralny i muzyczny, dramaturg, reżyser i pe-
dagog był od 1933 roku sekretarzem Związku Literatów, współzałożycielem 
zespołu literacko-teatralnego Mikroscena, w którym wystawiono w 1934 r. 
trzy jego jednoaktówki (Oszust, Bunt i Winda), w 1938 roku został sekreta-
rzem Krakowskiej Konfraterni Teatralnej, a następnie wspólnie z Tadeuszem 
Kudlińskim założył przy Konfraterni Studio Dramatyczne 39. Już w 1939 
roku podjął wykłady na konspiracyjnych kursach teatralnych, współpraco-
wał z Tadeuszem Kudlińskim, Mieczysławem Kotlarczykiem i Adamem 

35 J. Kydryński, Uwaga, gong! – pamiętnik o teatrach krakowskich 1937–1948, Kra-
ków 1962, s. 48.
36 T. Kwiatkowski, Płaci się…, op. cit., s. 69.
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Mularczykiem w ich konspiracyjnych poczynaniach teatralnych. W jego 
mieszkaniu przy placu Kleparskim 5 odbywały się tajne wieczory autorskie. 
Podczas jednego z takich wieczorów literackich W. Gorecki odczytał zebra-
nym tam uczestnikom swoją jednoaktówkę Uprasza się wycierać obuwie. 

Zaproponowaliśmy wtedy Wiesiowi – pisze Tadeusz Kwiatkowski, uczestnik licznych 
wieczorów przy pl. Kleparskim 5 – wystawienie jej naszymi siłami. Zachęceni powodze-
niem innych teatrów chcieliśmy i my coś zrobić w tej dziedzinie. Myśleliśmy wtedy o sce-
nie współczesnej, aby nie dublować repertuaru Kotlarczyka i Kantora. Sztuka nie była trud-
na do wystawienia, podobała się nam, nic nie stało na przeszkodzie, aby ruszyć z miejsca 
nową placówkę. Gorecki przyjął naszą propozycję z entuzjazmem i tak po kilku miesią-
cach prób w jego mieszkaniu odbyła się prapremiera Wycieraczki (tak nazwaliśmy  sztukę 
w  skrócie)37. 

Prapremiera Wycieraczki w reżyserii Wiesława Goreckiego odbyła się 
w 1943 roku w mieszkaniu autora-reżysera. Odbyło się łącznie jedena-
ście przedstawień Wycieraczki, każdorazowo wystawianych w tym samym 
mieszkaniu, przy kompletach publiczności. W spektaklu wystąpili: Tadeusz 
Kwiatkowski (Znużony satelita), Irena Stelmachówna (Bosa dziewczyna), 
Olga Weigl (Dama w sandałach) i Juliusz Kydryński (Sławny pisarz). Gość-
mi na premierze byli – podobnie jak w przypadku spektakli rapsodycznych 
– m.in. Juliusz Osterwa, Zofi a Kossak-Szczucka, Tadeusz Kudliński, Włady-
sław Woźnik, Zdzisław Mrożewski, Eugeniusz Fulde, Wojciech Żukrowski. 
Nie dysponując żadną jednoaktówką współczesną, która by nadawała się do 
bardzo kameralnej inscenizacji (Gorecki tym razem sprzeciwił się insceni-
zacji którejś ze swoich jednoaktówek), sięgnięto po Miłość czystą u kąpieli 
morskich Cypriana Kamila Norwida. Premiera (1944 r.) odbyła się w miesz-
kaniu reżysera Wiesława Goreckiego, a następne przedstawienia w mieszka-
niu Heleny Lgockiej przy ul. Potockich 2. Dekorację wykonał Jan Zieliński, 
Jerzy Merunowicz (z czasem znany reżyser teatralny i operowy) recytował 
Promethidiona. Muzykę skomponowaną przez Witolda Kałkę-Rowickie-
go zaprezentowali: Stefania Gorecka – wiolonczela i Jerzy Procner – forte-
pian. W roli Julii wystąpiła Krystyna Podraza, Marty – Irena Stelmachówna, 
Flegmina – Juliusz Kydryński, a rolę Feliksa zagrał Tadeusz Kwiatkowski. 
Poza Ireną Stelmachówną nikt z zespołu nie został w przyszłości aktorem 
zawodowym. Odbyło się łącznie osiem przedstawień Miłości.

37 T. Kwiatkowski, Krakowski teatr konspiracyjny, „Pamiętnik Teatralny”, R. XII, 
z. 1–4, Warszawa 1963, s. 151.
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Teatr jednoaktówek – stwierdza Tadeusz Kwiatkowski – bo tak nazwałbym naszą grupę, 
której duszą był Gorecki, nie miał sprecyzowanego oblicza artystycznego, nie próbował oba-
lać dotychczasowych pojęć o teatrze, ale reprezentował rzetelny stosunek do sceny i w mia-
rę dużą dbałość o jej pryncipia. Jeśli nazwalibyśmy grupę Kotlarczyka teatrem recytatorów, 
Kantora – teatrem plastyków, grupa Goreckiego kładła szczególny nacisk na wykonanie ak-
torskie. Wycieraczka i Miłość były bardzo udanymi przedstawieniami właśnie pod względem 
wykonawczym38. 

Autorem zupełnie odmiennej wizji teatru był młody, zaledwie dwudzie-
stoparoletni Tadeusz Kantor, który we współpracy z grupą młodych krakow-
skich plastyków, studentów przedwojennej Akademii Sztuk Pięknych oraz 
okupacyjnej Kunstgewerbeschule, założył funkcjonującą w latach 1942–
1944 konspiracyjną, eksperymentalną scenę, zwaną Teatrem Niezależnym. 
O ile działalność powyższych teatrów była w przemożny sposób inspirowa-
na przez literatów, którzy opierali się głównie o istotę słowa oraz analizę tek-
stu, rezygnując zazwyczaj z poszukiwania nowych rozwiązań formalnych, 
rewolucyjnych zmian w tym zakresie dokonał w ciężkich czasach okupacji 
niemieckiej Tadeusz Kantor, krakowski malarz, związany w okresie między-
wojennym z awangardowym teatrem Cricot, twórca tzw. teatru plastycznego.

Jego propozycja – stwierdza Jacek Olczyk – była według wielu późniejszych ocen 
najciekawszym zjawiskiem artystycznym tego czasu, zrywającym z trącącym myszką re-
alizmem i naturalizmem scenicznym. (…) Działania Kantora kontynuowały przedwojenną 
działalność Teatru Cricot, poszerzając ją improwizacyjnymi etiudami i angażując widzów39.

W spektaklach Kantora tekst stanowił zasadniczo tylko ośrodek kreowa-
nia odpowiednich emocji i podlegał radykalnym skrótom, nawet wówczas 
gdy były to teksty autorstwa klasyków. Ważną rolę spełniała w nich sceno-
grafi a, niezależna od tekstu i autonomiczna, a także widownia, biorąca czyn-
ny udział w spektaklach, spośród której wyłaniały się postaci występują-
ce w widowisku. Pierwszym pełnym spektaklem Teatru Niezależnego była 
Balladyna Juliusza Słowackiego, znana romantyczna baśniowa tragedia, 
przez wielu historyków literatury postrzegana jako swoiście pojęta zabawa 
w Szekspira, którą Kantor przeniósł w przestrzenie abstrakcji i form geome-
trycznych. Krzysztof Pleśniarowicz stwierdza wręcz:

Dla Tadeusza Kantora poetycka baśń, obrosła w polskiej tradycji narodowo-ludową mi-
tologią, była dziewięćdziesiąt lat później doskonałym materiałem teatralnym, zderzonym 

38 Ibidem, s. 152.
39 J. Olczyk, Życie literackie w Krakowie w latach 1893–2013, Kraków 2016, s. 320.
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z ideami sztuki awangardowej i kontekstem okupacji (tuż przed wojną jako student Frycza 
przez rok zajmował się właśnie Balladyną)40. 

Premiera Balladyny, zorganizowana w mieszkaniu pp. Siedleckich przy 
ul. Szewskiej 21 w styczniu 1943 r., śmiałością interpretacyjną i zamysłem 
reżyserskim zaskakiwała, bez wątpienia wielu nawet szokowała, ale dostrze-
gano w niej artystyczną i sceniczną konsekwencję, odrębność ideową, ory-
ginalne mierzenie się z tradycją wystawiania klasyki. Tadeusz Kwiatkowski, 
którego Tadeusz Kantor osobiście na niedługo przed premierą Balladyny in-
formował o założeniach swojego teatru, nie ukrywał zaskoczenia, ale i fa-
scynacji, które raz po raz graniczyły z szokiem. Wyznawał też41, że pasja 
i bezkompromisowość we wdrażaniu swoich zamysłów przypominała mu 
strategię i konsekwencję działania Mieczysława Kotlarczyka.

Przyznam się – wspominał po dwudziestu latach od tej okupacyjnej premiery – że byłem 
zaszokowany interpretacją – tak plastyczną, jak i autorską – sztuki Słowackiego. Na środku 
pokoju wznosił się abstrakcyjny kształt plastyczny z wkomponowanymi w niego maskami. 
Była to postać Balladyny, a maski zastępowały Chochlika i Skierkę. W zatłoczonych poko-
jach zakonspirowana publiczność przeżywała nowe wrażenia, odmienne od dotychczasowej 
tradycji. Balladyna Kantora wywołała żywiołowy oddźwięk wśród widzów. Dyskusja wo-
kół tej inscenizacji przeniosła się naturalnie do Kawiarni Plastyków przy Łobzowskiej, gdzie 
zbierali się wówczas prawie wszyscy artyści krakowscy, i do prywatnych mieszkań. Kantor 
stał się rewelacją. Osiem spektakli – to był wielki sukces42. 

W sensie aktorskim przedstawienie było nierówne, ale ta sprawność ak-
torska – jak i w innych, późniejszych jego spektaklach – nie miała zasadni-
czego znaczenia. W Balladynie występowały osoby, które w powojennym 
życiu artystycznym i kulturalnym odgrywać w większości będą role wyso-
ce prominentne. W roli Balladyny występowała Lila Proszkowska-Krasic-
ka, Aliny – Krystyna Bandurowa, Wdowy – Ewa Siedlecka, Grabca – Ta-
deusz Brzozowski, Filona – Marcin Wenzel, Kanclerza – Franciszek Puget, 
Kirkora – Jerzy Turowicz, a Mieczysław Porębski występował w roli kon-
feransjera. Inspicjentem był spokrewniony z rodziną gospodarzy ks. Mar-
cin Siedlecki, do niego też należało czuwanie nad bezpieczeństwem zespo-
łu i widzów, bo przecież występy miały charakter konspiracyjny. Mieli oni 
wszyscy w przypadku zagrożenia ze strony okupantów opuścić mieszkanie 
tylnym wyjściem.

40 K. Pleśniarowicz, Kantor, Wrocław 1997, s. 49.
41 T. Kwiatkowski, Płaci się…, op. cit., s. 147.
42 T. Kwiatkowski, Krakowski teatr…, op. cit., s. 147.
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W opinii wielu widzów, wśród których byli też entuzjaści Kantora, w jego 
nowatorstwie, zaskakujących środkach artystycznego wyrazu i śmiało poję-
tej autonomii sztuki teatralnej wobec tekstu i tradycyjnej sceny będzie w nie-
odległym czasie jeden z ważnych kierunków prekursorstwa polskiego teatru, 
a w tych niezależnych zamysłach tkwić będzie przyszłość sceny. 

Uczestnicy premier Teatru Rapsodycznego doświadczali nowatorstwa 
scenicznego, dopracowującego się istoty „teatru wnętrza”, wirtuozerii sło-
wa scenicznego, istotą teatru Kantora był fenomen wspólnoty udziału w jego 
widowiskach, w których widzowie-uczestnicy stanowili nierozłączne tło, 
a sam tekst stawał się probierzem przeżyć i emocji, wspomaganym w tej 
sferze narzędziem artystycznym i ideowym, ważnym, choć pojętym auto-
nomicznie – rozstrzygnięciami natury plastycznej, które w swych funkcjach 
wykraczały znacząco poza sferę tradycyjnej scenografi i.

W Krakowie – pisał Stanisław Marczak-Oborski – Teatr Niezależny młodych plastyków 
pod wodzą Tadeusza Kantora wystąpił z uderzająco oryginalnym i śmiałym spektaklem Bal-
ladyny. Kantor uznał teatr za sztukę autonomiczną i chciał, by wszystkie jego elementy uzy-
skały stopień ekspresji własnej, dając „dzieła niezależne od natury, której doskonałość zosta-
ła okrutnie zakwestionowana w wojennych doświadczeniach”43. 

Latem 1944 roku odbyła się druga premiera przygotowana przez Te-
atr Niezależny – Powrót Odysa wg Stanisława Wyspiańskiego. Realizacja 
tego spektaklu okazała się trudniejsza niż Balladyny. Widmo klęski III Rze-
szy było coraz wyrazistsze, co wzmogło czujność okupantów, którzy tro pili 
wszelkie przejawy zagrożenia, z całą też bezwzględnością karali dostrze-
żone przejawy działalności konspiracyjnej. Realizacja koncepcji wizualnej 
z oryginalnym założeniem scenografi cznym, tradycyjnie zaskakującym wie-
lu widzów, wiązała się z koniecznością dostarczenia do domu przy ul. Ska-
wińskiej, w którym miała odbyć premiera Odysa, wielu przedmiotów, odpa-
dów technicznych z różnych miejsc, a to nie było zadaniem ani łatwym, ani 
– w warunkach reżimu okupacyjnego – bezpiecznym.

Tadzio Brzozowski turlał przez całe miasto jakieś wielkie koło, potrzebne do przed-
stawienia, Franek Puget ogromne stare deski wyrwane nocą z jakiejś opuszczonej budy na 
przedmieściu. Postarano się też o zardzewiałe łańcuchy kotwiczne z barki na Wiśle. Tak więc 
dekoracje budowano z dużym nakładem pracy i wysiłku. Postawiono je w willi przy ul. Ska-
wińskiej, gdzie miał się odbyć pierwszy pokaz44. 

43 S. Marczak-Oborski, Teatr…, op. cit., s. 158.
44 T. Kwiatkowski, Krakowski teatr…, op. cit., s. 148.



Stanisław Dziedzic

142

Teatr Niezależny Tadeusza Kantora. Twórca Teatru na zdjęciu – trzeci od prawej strony. 
Fot. archiwum autora

Tadeusz Kantor. Fot. Andrzej Kobos (1968), 
z książki Tadeusz Kantor artysta z Wielopola. 

Bibliografi a przedmiotowo-podmiotowa, 
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Rzeszów 2015
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Dalszy scenariusz przygotowań do premiery mógł być dramatyczny 
w skutkach, a był nader niebezpieczny i ryzykowny. W przededniu premiery 
„plastycy” otrzymali wiadomość, że do willi przy ul. Skawińskiej, w której 
planowano premierę, wraca Niemiec, który wcześniej opuścił to mieszka-
nie, zatem wszystkie zgromadzone tam z niemałym trudem rekwizyty nale-
ży natychmiast, bez względu na czyhające niebezpieczeństwo, pod osłoną 
nocy usunąć. W okolicznościach nastręczających znaczne zagrożenie mło-
dzi adepci przenieśli wszystkie te, niemałych gabarytów i wagi, rekwizyty 
do kamienicy Pugetów przy ulicy Piłsudskiego – i tam w tzw. służbówce od-
była się premiera Powrotu Odysa (trzy pozostałe przedstawienia przygoto-
wano w mieszkaniu Magdaleny Stryjeńskiej przy ul. Grabowskiego). Atmo-
sferę i zamysł spektaklu najlepiej oddaje wspomnieniowy tekst Tadeusza 
Kwiatkowskiego, zaprzyjaźnionego z Tadeuszem Kantorem:

W zapełnionym pokoju zaczyna się seans teatralny. Aktorzy siedzą wśród widzów poroz-
sadzanych wśród elementów inscenizacyjnych. W środku pokoju niewielki podest z wydłu-
żonym kształtem przypominającym lufę armatnią. Nad podestem wznosi się maszt. Odysa 
gra Brzozowski, odziany w szynel żołnierski. Przez megafon, zwany popularnie szczekacz-
ką, ukradziony którejś nocy z krakowskich Plant, płyną pieśni o braterstwie Odysa. Akcja 
toczy się na wielu planach, zapomina się o amatorskim wykonaniu, bo któż tam brał udział? 
Nana Lauowa, Andrzej Cybulski, Ali Bunsch, Jerzy Turowicz, Marcin Wenzel, Marta Steb-
nicka (…) Widz z rozwojem akcji angażuje się wewnętrznie i jest jakby współorganizatorem 
rzeczywistości scenicznej45. 

Tadeusz Kantor w widzu, uczestniku jego spektakli widział asysten-
ta współdziałania tych wszystkich czynników-elementów, które stwarzały 
iluzję w autonomicznej sztuce teatralnej poprzez światło, dźwięk, ruch czy 
kształt, przy współdziałaniu aktorów i publiczności. Na drzwiach pomiesz-
czenia, w którym odbywało się przedstawienie, umieścił afi sz o treści dla 
wielu widzów zapewne wówczas szokującej: „Do teatru nie wchodzi się bez-
karnie. Każdy widz ponosi pełną odpowiedzialność za wejście do teatru”46. 

Zanim przystąpił do realizacji Balladyny i Powrotu Odysa, zamyślał 
Kantor przygotować w 1942 roku Śmierć Orfeusza wg J. Cocteau, które-
go niewielkie fragmenty wystawił w mieszkaniu Tadeusza Brzozowskiego 
(przy ul. Topolowej), całości jednak nigdy nie zrealizował.

Sam Tadeusz Kantor, charakteryzując zespół Teatru Niezależnego, głów-
nie malarzy, w przedziale wiekowym „od osiemnastu do dwudziestu pięciu 
lat”, stwierdzał, że wspólnota ich myśli i zapatrywań polegała głównie na 

45 T. Kwiatkowski, Płaci się…, op. cit., s. 303.
46 Ibidem. 



Stanisław Dziedzic

144

niechęci „do tego, co było w sztuce przed wojną, silny instynkt buntu i ne-
gacji”47. Przytaczał też Kantor wiele czynników i poglądów, które pod twar-
dą jego ręką, artysty nieskorego do kompromisów artystycznych, łączyło 
w pracy zespołowej. Większość z nich stanowiła trzon Grupy Krakowskiej, 
kontynuacją eksperymentalnego zespołu stał się zaś teatr Cricot 2. Kantor 
jako wspólnie wypracowane poglądy, stanowisko o charakterze niejako dla 
zespołu konstytutywne, a skonkretyzowane w działaniach artystycznych, 
tamtego czasu nad inne wymieniał:

Teatr nie jest aparatem do reprodukowania literatury. Teatr jest sztuką autonomiczną. 
Wszystkie elementy teatru muszą uzyskać pełną autonomię, to znaczy taki stosunek ekspre-
sji własnej, że stają się wartością niezależną, same dla siebie48. 

Nie zaznaczył silnego piętna artystycznej odrębności czy wyrazistego 
nowatorstwa zespół pracujący pod kierunkiem Tadeusza Staicha, który wy-
stawił Wesele i najpewniej po około dziesięciu przedstawieniach w prywat-
nym mieszkaniu przy ul. Kraszewskiego zaprzestał działalności. Gromadził 
ten zespół grono młodych adeptów (m.in. Jan Duda, Jan Gazda, Janusz Be-
nedyktynowicz, Witold Benedyktynowicz, Urszula Elgietówna, Janusz Bo-
chenek, Tadeusz Bochenek, Maria Dikówna)49. 

W schyłkowym okresie wojny pojawiła się w Krakowie dwójka aktorów, 
którzy zrealizowali wprawdzie jedną, ale znaczącą artystycznie premierę – 
Freuda teorię snów Antoniego Cwoidzińskiego. Byli to Lidia Zamkow i Jan 
Świderski. Oboje urodzili się na terenie Rosji, mieli podobne zainteresowa-
nia artystyczne: aktorskie i reżyserskie, oboje też już w pierwszych powo-
jennych latach zaznaczyli swoje miejsca i pozycję na scenach zawodowych. 
Występując w konspiracyjnym teatrzyku krakowskim, oboje posia dali już 
zawodowe przygotowanie aktorskie: Jan Świderski jeszcze przed wojną 
w 1938 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowego Instytutu Sztuki Te-
atralnej, w tym samym roku debiutował na scenie zawodowej, a młodsza 
od niego o dwa lata Lidia Zamkow studia aktorskie, podjęte także w PIST, 
kontynuowała w systemie konspiracyjnym i w 1946 r. zdała eksternistyczny 
egzamin aktorski. W przypadku Lidii Zamkow konspiracyjne występy we 
Freuda teorii snów były jej debiutem scenicznym. Spektakl był reżyserowa-
ny przez Jana Świderskiego. Krakowska publiczność miała możliwość obej-

47 T. Kantor, Teatr Niezależny w latach 1942–1945, „Pamiętnik Teatralny”, R. XII, 
z. 1–4 (45–48), 1963 r. 
48 Ibidem, s. 166.
49 Szerzej: T. Kwiatkowski, Teatr…, op. cit., s. 153.



Konspiracyjne życie teatralne w Krakowie (1939–1945)

145

rzenia Freuda teorii snów już w 1937 r., w tym też roku komedia ta ukazała 
się drukiem po raz pierwszy. W okresie okupacyjnym Świderski i Zamkow 
wystąpili przed krakowską publicznością 14 razy w gościnnej pracowni ma-
larskiej Aliny Jasiewicz-Walczakowej przy ulicy Zwierzynieckiej 15. Każ-
dorazowo w przedstawieniach, cieszących się niemałym zainteresowaniem 
publiczności, uczestniczyło ok. stu osób. 

Ciekawym zjawiskiem w teatralnym życiu okupowanego przez Niemców 
Krakowa był Teatr Marionetek „Brzdąc”, który funkcjonował od kwietnia 
1941 r. do stycznia roku następnego, stworzony przez dwóch znanych kra-
kowskich artystów: rzeźbiarza Stefana Zbigniewicza i malarza Jana Hryn-
kowskiego. Miejscem coniedzielnych spektakli była sala na piętrze Domu 
Plastyków przy ul. Łobzowskiej.

Okupanci ze względów głównie strategicznych tolerowali funkcjonowa-
nie kawiarni, uznając, że jeśli nawet byłyby one „punktami zbornymi kół 
nacjonalistycznych i intelektualnych, nie powinny być zamknięte, ponieważ 
nadzór nad nimi wydaje się łatwiejszy niż nad prywatnymi zebraniami kon-
spiratorów”50. 

Kawiarnia w Domu Plastyków była w Krakowie popularna, zwłasz-
cza w środowiskach artystycznych, już w okresie międzywojennym, nato-
miast jej znaczenie w czasie okupacji było znacznie większe, bo wykraczało 
poza tradycyjne funkcje. Pod szyldem lokalu rozrywkowego, miejsca spo-
tkań towarzyskich i środowiskowych, prowadzona była konspiracyjna dzia-
łalność charytatywna, wydawano bezpłatnie posiłki osobom, które znalazły 
się w nader trudnej sytuacji bytowej. Trudna do przecenienia była możli-
wość wymiany doświadczeń czy informacji. Niełatwo było pozbyć się osób 
niepożądanych, o podejrzanej proweniencji, których towarzystwa należało 
się wystrzegać, ale osoby ze środowisk artystycznych czy akademickich, na 
ogół sobie znajome, zazwyczaj potrafi ły zachowywać poczucie ostrożności. 
W sali na piętrze organizowano wystawy, czasem koncerty, nade wszystko 
z zachowaniem niezbędnej dyskrecji, wymieniano indywidualne ważne in-
formacje i doświadczenia.

Nastrój w tej kawiarni był jedynym w swoim rodzaju – pisał Witold Zechenter – zapomi-
nało się o morzu okropności, zbrodni, krwi, jakie nas otaczało – o katach w mundurach nie-
mieckich, o łapankach, aresztowaniach, egzekucjach, o wysyłce do Oświęcimia51. 

50 Memoriał nt. traktowania Polaków i Żydów z 25 listopada 1939, cyt: S. Piotrowski, 
Okupacja…, op. cit., s. 137.
51 W. Zechenter, Upływa szybko życie, Kraków 1975, s. 150.
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Teatrzyk marionetkowy dla dzieci „Brzdąc” funkcjonował w Domu Pla-
styków zasadniczo legalnie, a jego poczynania nie były systemowo kontro-
lowane przez okupantów, choć bez wątpienia poddawane obserwacji. W jego 
repertuarze był balet Claude’a Debussy’ego Pudełko z zabawkami, a następ-
nie Jaś i Małgosia Marii Ursyn, z muzyką Engelberta Humperdincka. Lalki 
zaprojektował i wykonał Stefan Zbigniewicz, a dekoracja była dziełem Jana 
Hrynkowskiego. 

„Brzdąc” cieszył się w środowisku dziecięcym i młodzieżowym ogrom-
nym zainteresowaniem. Była to zasadniczo jedyna tego typu rozrywka dla 
dzieci w Krakowie. Zbigniewicz i Hrynkowski do sztuki poruszania lalek 
w tym teatrzyku zaangażowali Tadeusza Kwiatkowskiego, Juliusza Kydryń-
skiego i Tadeusza Kluskę.

Przez całą zimę salka Brzdąca rozbrzmiewała okrzykami zachwytu dzieci, przyprowa-
dzonych przez rodziców masowo na tę prawdziwie polską, a mimo to dostępną najszerszej 
publiczności imprezę52. 

Trzecia premiera już się nie odbyła. Aresztowania przeprowadzone przez 
gestapo w Domu Plastyków 14 kwietnia 1942 roku zniweczyły dalszą dzia-
łalność teatrzyku „Brzdąc”. Dla wszystkich wydarzenia te były szokiem, 
zwłaszcza że obfi towały w tragiczne następstwa. Kawiarnia i cały Dom Pla-
styków dawały dotąd jakieś poczucie bezpieczeństwa, a opiekunowi kawiar-
ni z ramienia związku plastyków, Stefanowi Zbigniewiczowi, udawało się 
z komisarzem niemieckim Hoenelem zachowywać relacje, które nie skutko-
wały niespodziewanymi wizytami gestapowców.

Tadeusza Kwiatkowskiego tego dnia w drodze do Domu Plastyków za-
trzymała rozmowa z Adamem Mularczykiem, przez co uniknął aresztowa-
nia, a z niedaleka mógł obserwować wydarzenia na ulicy Łobzowskiej. Ry-
chło też zorientował się, że nie był świadkiem jakiejś przypadkowej łapanki:

To nie pomyłka – pisał po latach w książce Płaci się każdego dnia – ani zwyczajna ła-
panka uliczna, z której w porę ostrzeżeni ludzie wymykają się bocznymi ulicami, pasażami, 
ogrodami w ofi cynach. To zorganizowany, z góry obmyślony nalot, aresztowanie starych 
bywalców i wyniszczenie ostatniego publicznego skupiska inteligencji twórczej. Następny 
cios zadany kulturze po aresztowaniu podstępnie profesorów uniwersytetu. (…) Nikomu nie 
przyszłoby na myśl, że kawiarnia kierowana przez plastyków będzie nowym terenem po-
gwałcenia wszelkich praw międzynarodowych i ludzkich. Starzy ludzie, Puget, Rubczak, 
Chmurski, traktowani gorzej niż bydło prowadzone do rzeźni53. 

52 J. Kydryński, Uwaga…,op. cit., s. 50.
53 T. Kwiatkowski, Płaci się….op. cit., s. 94.
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Zatrzymanych w Domu Plastyków kilkadziesiąt osób przetransporto-
wano do więzienia mieszczącego się przy ulicy Montelupich, a stamtąd do 
obozu Auschwitz. Podobny los spotkał komisarza Domu Plastyków, Stefana 
Zbigniewicza. Nazajutrz po aresztowaniu artystów, w poczuciu solidarności, 
sam zgłosił się na gestapo, jako odpowiedzialny za los kolegów. Podzielił 
ich los, nie wrócił z Auschwitz. Do reaktywowania „Brzdąca” już nie doszło.

Aresztowania w Domu Plastyków nie były jedynymi w skali miasta tego 
dnia, w następnych dniach i tygodniach je powtórzono. Scenariusz był po-
dobny, łącznie z wywózką do Auschwitz i obozowymi egzekucjami.

Jak już wspomniano, obok przedstawień przygotowywanych przez kon-
spiracyjne zespoły teatralne, organizowane były także spotkania poświęcone 
zagadnieniom literatury, sztuk pięknych czy teatru, podczas których dysku-
towano, a nierzadko spierano się w kwestiach m.in. dotyczących kierunków 
odbudowy teatru instytucjonalnego, a także życia teatralnego w czasach po-
wojennych. W dyskusjach tych uczestniczyli nierzadko uniwersyteccy pro-
fesorowie, doświadczeni aktorzy, pisarze i młodzi adepci sztuki teatralnej. 
Miały te spotkania charakter zazwyczaj kameralny, czasem szerszy, z za-
chowaniem pożądanej ostrożności wymaganej w warunkach ścisłej konspi-
racji. Tym dyskusjom zamierzał Tadeusz Kwiatkowski poświęcić specjalny 
numer wydawanego konspiracyjnie od listopada 1942 r. do czerwca 1943 r., 
dość regularnie, „Miesięcznika Literackiego”. Periodyk ten wydawany był 
przez demokratyczno-chrześcijańską Unię, a jego redaktorami byli Tadeusz 
Kwiatkowski i Wojciech Żukrowski. Ukazało się siedem numerów „Ma-
gazynu Literackiego”, które w systemie tzw. małej poligrafi i były druko-
wane w mieszkaniu Tadeusza Kwiatkowskiego. Na łamach pisma publiko-
wali m.in. Kazimierz Wyka, Tadeusz Kudliński, Jan Bolesław Ożóg, Natalia 
Rolleczek, Józef Spytkowski, Tadeusz Kwiatkowski, Juliusz Kydryński, Je-
rzy Turowicz, Stefan Szuman, Wojciech Żukrowski, zamieszczono także 
nowe wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Większość publikujących 
w „Miesięczniku Literackim” osób była związana z konspiracyjnym życiem 
teatralnym Krakowa. W ósmym numerze pisma, który poświęcono teatrowi, 
Tadeusz Kantor opublikował anonimowo pierwszy swój artykuł – Insceni-
zacja Balladyny, ale choć odbity na powielaczu, numer nie dotarł do czytel-
ników z powodu aresztowania przez Niemców Tadeusza Kwiatkowskiego. 
W obawie przed rewizjami rodzina usunęła z mieszkania wszystkie ślady 
konspiracyjnej działalności. Po powrocie z więzienia Tadeusz Kwiatkowski 
zaprzestał wydawania „Miesięcznika Literackiego”.

W lutym 1943 roku, już po klęsce III Rzeszy pod Stalingradem, kiedy 
z każdym miesiącem widmo klęski Niemiec było coraz wyrazistsze, general-
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ny gubernator Hans Frank stwierdził, że stosowana dotąd polityka „rewolwe-
rów, kul i obozów koncentracyjnych” nie prowadzi do celu54, należy więc ją 
zrewidować i wzmocnić system ustępstw wobec Polaków. 23 lipca na spo-
tkaniu wawelskim z udziałem przedstawicieli RGO stwierdził, że zależy mu 
na współpracy z Polakami, których teraz zaliczał do narodów z kręgu kultu-
ry europejskiej, zapowiadał też przełom w systemie rządzenia na podległych 
mu ziemiach Generalnego Gubernatorstwa. Przełom ten nie następował, sko-
ro mimo zapowiadanego miękkiego kursu (weicher Kurs) w tajnych i jaw-
nych egzekucjach ginęły wciąż tysiące Polaków. W samym Krakowie łapan-
ki i egzekucje, wywozy do obozów koncentracyjnych były codziennością.

Bodaj najbardziej znaczącym znakiem tzw. łagodnego kursu okupan-
ta niemieckiego wobec narodu polskiego było utworzenie w odnowionym 
gmachu Starego Teatru, Krakowskiego Teatru Powszechnego. Funkcję dy-
rektora sprawował Adam Święchło, a kierownikiem artystycznym był Kazi-
mierz Fabisiak. Uroczyste otwarcie tego teatru odbyło się 15 marca 1944 r. 
Frank nadał temu wydarzeniu rozgłos propagandowy o wymiarze międzyna-
rodowym. Zakładano wystawianie oper, operetek, dramatów, rewii czy bajek 
dla dzieci. Dominował repertuar rozrywkowy, lekki, a na scenie dramatycz-
nej – popularni, także polscy pisarze, autorzy znanych dramatów. Z wystę-
pami teatralnymi przyjeżdżali do Krakowa artyści z innych miast, z repertu-
arem jawnie tam wystawianym, głównie z Warszawy.

Formalnie Krakowski Teatr Powszechny funkcjonował do 9 lipca 1944 r., 
natomiast w ostatnich trzech miesiącach okupacji niemieckiej (listopad 1944 
– styczeń 1945) był to tzw. Stary Teatr – Zrzeszenie Aktorów Scen Polskich, 
który zdaniem Jana Michalika – „był prawdopodobnie zakamufl owaną kon-
tynuacją skompromitowanego Krakowskiego Teatru Powszechnego”55.

Obok jawnie działającego teatru dla dorosłych, od maja 1944 do końca 
wojny funkcjonował ofi cjalnie Krakowski Polski Teatr Kukiełek, prowadzo-
ny przez Mariana Mikutę, z repertuarem dla dzieci i dorosłych, z docelową 
sceną przy ul. Stradom 15. Były to spektakle lalkowe, a także rewie i mon-
taże estradowe.

22 marca 1944 roku Okręgowe Kierownictwo Walki Podziemnej wezwa-
ło Polaków do bojkotu tych teatrów. Trudno o jednoznaczny osąd, na ile 
te wezwania okazały się skuteczne z powodu powszechnego głodu polsko-
języcznej sceny czy może braku skutecznego docierania tych apeli do szer-
szych rzesz ludności.

54 Cyt. za: K. Zimmerer, Życie codzienne…, op. cit., s. 223.
55 J. Michalik, Teatr, Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 984.
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Gdy u schyłku wojny obok funkcjonujących konspiracyjnie zespołów te-
atralnych z inicjatywą bądź za przyzwoleniem tracących na sile okupantów, 
zabiegających teraz coraz wyraziściej o akceptację, a nierzadko o współ-
działanie, także w zakresie życia teatralnego, z konkretnymi inicjatywami 
wystąpili przedstawiciele Delegatury Rządu. Przedstawiciele Delegatury 
brali udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym miasta. Po wypuszczeniu 
z więzienia przy ul. Montelupich Tadeusza Kudlińskiego w kwietniu 1944 
roku przedstawiciel Delegatury Rządu, Tadeusz Seweryn, dokonał miano-
wania przyszłej dyrekcji Teatru im. J. Słowackiego. Funkcję dyrektora arty-
stycznego po wyzwoleniu miasta miał objąć Juliusz Osterwa, jego zastępcą 
miał zostać Tadeusz Kudliński, kierownikiem literackim – Mieczysław Ko-
tlarczyk, a scenografem Franciszek Walczowski.

Rzeczywistość powojenna okazała się bardziej złożona zarówno w sfe-
rze polityki kulturalnej i społecznej, jak i kadrowej. Kto inny, już nie Tade-
usz Seweryn, rozdawał w tym względzie nominacje. Juliusz Osterwa został 
wprawdzie w 1945 roku dyrektorem połączonych instytucji teatralnych – 
Krakowskich Teatrów Dramatycznych – ale niewiele zdołał tam dokonać, bo 
zmarł już w 1947 roku, Mieczysław Kotlarczyk utrzymał kierownictwo le-
galnie funkcjonującego po wojnie Teatru Rapsodycznego, dwukrotnie przez 
władze likwidowanego za obcość ideową, dwukrotnie pozbawiony pracy 
Franciszek Walczowski był scenografem związanym m.in. z Teatrem Rapso-
dycznym i profesorem krakowskiej ASP. Tadeusz Kudliński, więziony w la-
tach 1948–1955 przez władze komunistyczne (oskarżony o nielegalną dzia-
łalność polityczną, zrehabilitowany w 1957 r.), w nadawanych stanowiskach 
i godnościach publicznych był starannie pomijany. Prestiż i pozycję społecz-
ną zawdzięczał dokonaniom literackim i publicystyce, zwłaszcza z zakresu 
teatrologii.

Z konspiracyjnych zespołów teatralnych okupowanego Krakowa wyszła 
i zaznaczyła swoją obecność niemała grupa artystów najwyższej klasy, dla 
których doświadczenia wojenne i świat wartości, które niesie niepodległa 
sztuka, otworzyła nowe wyzwania i nowe treści. 

Tadeusz Kantor napisał o tamtych, niezatartych w jego myśli estetycznej 
wydarzeniach i impresjach, wręcz:

Wojna uczyniła ze świata tabula rasa. Świat stał się bliski śmierci i – poprzez tę parante-
lę – bliski poezji (…) Wszystko mogło się zdarzyć. Zatarły się granice czasu. Czas jak gdy-
by stanął56. 

56 Cyt. za: K. Pleśniarowicz, Kantor…, op. cit., s. 41.
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Katarzyna Fazan w książce Kantor. Nie/Obecność, wydanej w roku 2019, 
zawarła wiele solidnie udokumentowanych przemyśleń, rewidujących bądź 
poszerzających o dodatkowe argumentacje poglądów artysty na wiele kwe-
stii związanych ze sztuką teatralną, miejscem artysty w dziele tworzenia, au-
tonomii sztuki, obszarów jego artystycznego prekursorstwa.

(…) Kantor – stwierdza – był twórcą reagującym na sytuacje polityczne. Okopami jego 
buntu i oporu można by nazwać założenie Teatru Niezależnego w czasie okupacji, „w lekce-
ważeniu faszyzmu i śmierci” (…) Strategiami wojennymi Kantora w powojennym świecie 
można by określić zarówno permanentną, dosłowną walką z wszelkimi instytucjami i oso-
bami głoszącymi „niech sczezną artyści”, jak i symboliczne budowanie barykad i linii fron-
tów na scenie57. 

Ten straszliwy czas pogardy, zwielokrotnionego bestialstwa, ale i he-
roizmu, barbarzyństwa i niezwyczajnych pokładów świętości – wbrew tak 
wielu przeciwnościom – stał się probierzem tworzenia nowych artystycz-
nych rozstrzygnięć, śmiałych wbrew wielu konwencjom eksperymentom, 
których podłoże tkwiło w zaangażowaniu dotychczasowych kategorii pięk-
na i artystycznej ekspresji, a kiedy indziej w twórczym mierzeniu się z bez-
miarem piękna i mądrości, zawartych w wypowiadanym literackim słowie. 
Oczekiwania, zdawałoby się, diametralnie odmienne, a przecie wiążące moc 
niezawisłości sztuki, wolnej wbrew wojennym przeciwnościom. Wypowia-
dane przez młodych, których bezkompromisowość w poszukiwaniu praw-
dy i piękna, mimo tak oczywistych zagrożeń, jakieś lekceważenie śmierci 
i okupanta, usprawiedliwiała chyba tylko ich młodość. W pół wieku później 
po wojennej hekatombie Tadeusz Kantor podczas spotkania ze swoją teatral-
ną publicznością stwierdził wręcz:

Grupa młodych artystów, z której po wojnie wyjdą najlepsi malarze i teoretycy polscy, 
wbrew wszelkiej logice, wbrew rozumowi, podejmuje w tych czasach pogardy nie jakąś ideę 
narodową, lecz myśl awangardy światowej, która wyznacza drogę sztuki w Polsce do dziś. 
Było to w epoce niespotykanego w historii ludobójstwa i w centrum najsroższego terroru, 
w odcięciu od całego świata58. 

Kantorowski Teatr Niezależny znalazł swoją artystyczną kontynuację 
w wielu zamysłach estetycznych i w środkach wyrazu, po które Kantor się-
gał będzie wraz z całą gamą nowych, nie mniej nowatorskich i zaskaku-
jących rozstrzygnięć, często także quasi-teatralnych, głównie zaś w teatrze 
Cricot 2. Międzynarodowy rozgłos tego autorskiego teatru, takież kontakty 

57 K. Fazan, Kantor, Nie/Obecność, Kraków 2019, s. 56.
58 Cyt. za: K. Pleśniarowicz, Kantor…, op. cit., s. 42.
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Kantora i jego teatru ze środowiskami teatralnymi świata stały się probie-
rzem artystycznych oddziaływań oraz fascynacji, a w konsekwencji wpływu 
na kierunki przemian w sztukach teatralnych. Charyzmatyczny artysta zdo-
łał, zazwyczaj w sposób autokratyczny, narzucić kierunki artystycznych po-
szukiwań – nowatorskie i oryginalne, które często nieprędko zdobywały pra-
wa artystycznego obywatelstwa. Ale takie obywatelstwo Kantor zdobył. Po 
śmierci Kantora upadło znaczenie jego aktorów z Cricot 2, na ogół bowiem 
zgodne były opinie, że Cricot 2 bez Tadeusza Kantora nie jest jego teatrem.

Drugim zespołem teatralnym – jak już wspomniano – funkcjonującym 
w okresie okupacji w podziemiu, który stworzył w teatrze nową artystyczną 
i myślową jakość oraz odegrał ważną rolę w powojennym życiu artystycz-
nym, był Teatr Rapsodyczny. Mieczysław Kotlarczyk miał w swoim zespo-
le zarówno w okresie okupacyjnym, jak i w czasach powojennych (władze 
państwowe dokonały jego ostatecznej likwidacji w 1967 roku) osoby o wy-
bitnych talentach i dokonaniach artystycznych i znaczeniu w życiu publicz-
nym Polski.

Najsłynniejszy jego aktor, a zarazem współzałożyciel Teatru Rapsodycz-
nego, Karol Wojtyła, już w liście do Mieczysława Kotlarczyka z 14 listopada 
1939 r. wyrażał głębokie pragnienie współtworzenia z nim teatru artystycz-
nie nowatorskiego, a programowo opartego na wartościowej literaturze za-
równo dramaturgii, jak i liryce czy epice literackiej.

Wierzę w Twój teatr i chciałbym go koniecznie współtworzyć, bo on byłby różny od 
wszystkich „polskich” i nie łamałby człowieka, ale podnosił i zapalał i nie psuł, ale prze-
anielał.

Taka jest we mnie chęć do pracy w – przyszłej Ojczyźnie59.

On też, w artykule O Teatrze Słowa (1952) i pięć lat później w tekście 
Dramat słowa i gestu, najpełniej dookreślał podstawowe założenia i scenicz-
ne rozstrzygnięcia, dotyczące istoty i praktyki scenicznej rapsodyzmu:

Jest ten teatr w naszym życiu artystycznym czymś niewątpliwie odrębnym. Na to łatwo 
zgodzą się wszyscy. Zdołał już wypracować swój własny styl (…) Autor rapsodyczny nie 
staje się daną postacią, ale niesie pewien problem; jest jednym z tych, którzy niosą problem 
całego przedstawienia. (…) najbardziej prawidłowym dopełnieniem rapsodycznego słowa 
w gestyce jest stylizowany ruch baletowy, taneczny. To bezpośrednio mówi o roli muzyki. 
Ona to właśnie staje pośrodku słowa i gestu. (…) znakomitością Teatru Rapsodycznego są 
chóry – partie mówione zbiorowo, zwykle podparte muzyką. (…)

O plastyce tego teatru powiedzmy krótko, że jest ona zawsze potężnym współczyn-
nikiem koncentracyjnym. W sposób zawsze bardzo oszczędny i zasadniczy zabudowuje 

59 Cyt. za: M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze…, op. cit., s. 310.
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i różni cuje przestrzeń sceniczną. (…) Jest też zawsze abstrakcyjna, posługuje się symbolem, 
nie ma nic wspólnego z naturalizmem, a jest przecież na swój sposób i zgodnie z rapsodycz-
nymi założeniami „Realistyczne”. Jest trafnym skrótem. Służy całemu przedstawieniu, nie 
zmienia się i nie potrzebuje kurtyny60.

Karol Wojtyła, pisząc o konspiracyjnym – katakumbowym, ale i o jaw-
nym już powojennym okresie działalności Teatru Rapsodycznego, stwierdza 
wręcz, że ta 

niesłychana oszczędność środków wyrazu okazała się właśnie eksperymentem twórczym. 
Odkryto wówczas, a raczej potwierdzono sobie, to uprzednio już żywione przekonanie, iż 
elementem podstawowym sztuki dramatycznej jest żywe ludzkie słowo. (…) Ta specyfi czna 
baza realizmu teatralnego, której odkrycia dokonał Mieczysław Kotlarczyk ze swoim zespo-
łem, otwiera bardzo szerokie horyzonty w zakresie realizacji teatralnych61.

Juliusz Kleiner, który spośród trójki najwybitniejszych znawców literatu-
ry romantycznej obok Pigonia i Wyki najpóźniej, bo dopiero po objęciu ka-
tedry uniwersyteckiej w Krakowie (1949), mógł zasiadać na widowni Teatru 
Rapsodycznego, na łamach „Odrodzenia” napisał wręcz:

(…) urok nowej formy rozkwitającej bogactwem wyrazistego życia na pograniczu sfer 
różnego artyzmu – posiada oryginalną, twórczą nowość polskiej sztuki teatralnej: stworzony 
przez Mieczysława Kotlarczyka krakowski Teatr Rapsodyczny. (…)

Ale podkreślić należy, że nie tylko w obrębie polskiej kultury teatralnej, że na tle teatru 
światowego Teatr Rapsodyczny jest nowym, oryginalnym polskim tworem, że jest samoist-
nie pojętą i konsekwentnie przemyślaną nową formą, opartą – jak zwykle bywa w twórczo-
ści prawdziwej – na odkryciach pozornie prostych. (…) Dokonane zostało prostymi środka-
mi, lecz na podstawie niezwykłej kultury artystycznej zrewolucjonizowanie teatru, stopienie 
w jedno dramatu z epiką i z liryką bez zacierania odrębności rodzajowej62.

Tadeusz Kantor i Mieczysław Kotlarczyk wnieśli do polskiego teatru wie-
le nowych propozycji zaskakujących śmiałością estetycznych i formalnych 
przewartościowań i innowacji, kiedy indziej uchylili przysłowiowe drzwi, 
odsłaniając pola twórczych i eksperymentalnych poszukiwań, które wyszły 
poza sferę prekursorstwa. Pozostałe krakowskie zespoły funkcjonujące kon-
spiracyjnie zazwyczaj preferowały sprawdzone, acz nośne na ogół formuły 
artystycznych poczynań, w których wolne sceniczne słowo było znamien-
nym orężem w walce z okupantem.

60 Ibidem, s. 277.
61 Ibidem, s. 281.
62 J. Kleiner, Dramat Słowackiego w krakowskim Teatrze Rapsodycznym, „Odrodze-
nie” nr 46, 1949.
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Dla wielu uczestników tamtych artystycznych zmagań, podejmowanych 
w warunkach totalnego zagrożenia, było to podziemne życie teatralne próbą 
krzesania, kreowania misterium pięknych przeznaczeń, osłaniających przed 
zatracaniem. Jeden z tych uczestników, najpierw w liście – wezwaniu sobo-
rowym do artystów jako współautor, a w kilka dziesięcioleci później – jako 
biskup Wiecznego Miasta, w Liście do artystów, powtórzy te słowa:

Świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno, po-
dobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach…63

I budziło zawsze nadzieję… Także w okresie okupacji, gdy pokłady roz-
paczy wrastały w ludzkie serca równie powszechnie jak mechanizmy narzu-
conej przez nazistów nienawiści.

Stanisław Dziedzic
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Underground theatrical life in Cracow (1939–1945)

Keywords
Rhapsody Theatre, Visual Theatre, Drama Studio 39, Karol Wojtyła, under-
ground theatres

Abstract
In the Third Reich-occupied Cracow, there operated several underground theatrical 
groups composed of both professional actors and young trainees most of whom came 
from academic and artistic backgrounds. In late 1939, under Tadeusz Kudliński’s con-
tent-related and organizational supervision, a group of students from Drama Studio 39 
(suspended during the war) started underground workshops and lectures on theatrical art. 
Based on this group, Mieczysław Kotlarczyk established the Rhapsody Theatre in the 
summer of 1941. The largest theatre group was founded by Adam Mularczyk. Wiesław 
Górecki’s One-Actor Theatre as well as the Independent Theatre run by Tadeusz Kan-
tor played an important role mainly in the academic circles. Well-known artists cooper-
ated with those groups, including Juliusz Osterwa and Władysław Woźniak. Of all the 
theatre groups in the occupied Cracow, two went down in the history of Polish theatre 
and earned an important place in this history: Tadeusz Kantor’s group, and Mieczysław 
Kotlarczyk’s group. Kantor, the creator and protagonist of the experimental Visual The-
atre, would eventually achieve worldwide fame and revolutionize the existing theatrical 
conventions. Kotlarczyk, the creator of the unique Rhapsody Theatre school, would pay 
the price (administrative liquidation of the Rhapsody Theatre) twice for his ideological 
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alienation from the system imposed by the communist authorities. Another phenome-
non of Cracow’s underground theatrical life was the fact that it had some extraordinary 
people associated with it, whose names, over time, were widely recognized not only in 
artistic or academic circles, but also in the social life of Cracow and beyond.

Konspiratives Theaterleben in Krakau (1939–1945)

Schlüsselwörter 
Rhapsodiker, Kunsttheater, Dramatisches Studio 39, Karol Wojtyła, Unter-
grundtheater

Kurzfassung
Im vom Dritten Reich besetzten Krakau gab es mehrere Untergrundtheater, denen so-
wohl professionelle Schauspieler als auch junge Auszubildende, die meist aus akademi-
schen und künstlerischen Kreisen stammten, angehört haben. Bereits Ende 1939 führ-
te eine Gruppe von Studenten des während des Krieges suspendierten Theaters Studio 
Dramatyczne 39 unter fachlicher und organisatorischer Leitung von Tadeusz Kudliński 
konspirative Workshops und Vorlesungen im Bereich Theaterkunst durch. Mieczysław 
Kotlarczyk gründete im Sommer 1941 Rhapsodisches Theater. Die größte Theatergrup-
pe wurde von Adam Mularczyk gegründet; eine wichtige Rolle spielten vor allem in 
den akademischen Kreisen das Wiesław Górecki‘s Einaktertheater und das von Tadeusz 
Kantor geleitete Unabhängiges Theater. Mit diesen Gruppen arbeiteten bekannte Künst-
ler zusammen – u.a. Juliusz Osterwa und Władysław Woźniak. Von den Theatergruppen 
im besetzten Krakau gingen zwei Gruppen in die Geschichte des polnischen Theaters 
ein und nahmen darin einen wichtigen Platz ein: die Gruppe von Tadeusz Kantor und 
die Gruppe von Mieczysław Kotlarczyk. Kantor, als Schöpfer und Protagonist des ex-
perimentellen Kunsttheaters, wird mit der Zeit weltweiten Ruhm erlangen und bisheri-
ge Theaterkonventionen revolutionieren. Kotlarczyk – als Schöpfer einer einzigartigen 
rhapsodischen Theaterschule – wird mit einer Verwaltungsliquidation des Rhapsodi-
schen Theaters für seine ideologische Fremdheit gegenüber dem von den kommunisti-
schen Behörden aufgezwungenen System zweimal bezahlen. Das Phänomen des Kra-
kauer Theaterlebens im Untergrund war auch die Tatsache, dass außergewöhnliche 
Menschen damit verbunden waren, deren Namen im Laufe der Zeit nicht nur in künst-
lerischen oder akademischen Kreisen, sondern auch im gesellschaftlichen Leben, nicht 
nur in Krakau, weithin bekannt wurden.
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Краковская театральная жизнь в конспирации 
(1939–1945)

Ключевые слова
Рапсодики, театр искусств, Драматическая студия 39, Кароль Войтыла, 
подпольные театры

Резюме
В оккупированном гитлеровской Германией Кракове действовал ряд подпольных 
театральных трупп, состоящих как из профессиональных актеров, так и молодых 
адептов, происходящих главным образом из художественных и академический 
кругов. Уже на исходе 1939 года под организационным и художественным руко-
водством Тадеуша Кудлинского начала подпольное обучение театральному искус-
ству группа слушателей школы Драматическая студия 39, деятельность которой 
приостановила война. На базе студии летом 1941 года Мечислав Котлярчик создал 
Рапсодический театр. Крупнейшую театральную группу создал Адам Мулярчик, 
важную роль играл Театр одноактовой драматургии Веслава Гурецкого, наиболь-
шим успехом пользующийся в академических кругах, а также Независимый театр, 
под руководством Тадеуша Кантора. С упомянутыми группами сотрудничали из-
вестные артисты, такие как Юлиуш Остерва и Владислав Возьняк. Из числа те-
атральных групп оккупированного Кракова почетное место в истории польского 
театра заняли труппы под руководством Тадеуша Кантора и Мечислава Котляр-
чика. Кантор, создатель и протагонист экспериментального театра искусств, впо-
следствии добьется мировой славы и революционизирует устоявшиеся театраль-
ные конвенции. Котлярчик, создатель единственной в своей роде рапсодической 
театральной школы, за идейное сопротивление навязанной коммунистическими 
властями системе будет дважды вынужден, закрыть Рапсодический театр, вслед-
ствие указа властей о его упразднении. Особенностью подпольной театральной 
жизни Кракова было то, что с ней были связаны незаурядные люди, которых имена 
впоследствии стали широко известны не только в художественных или академиче-
ских кругах, но и во всем обществе, также за пределами Кракова.
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Zygmunt Jan Rumel – żołnierzowi i poecie 
w 105. rocznicę urodzin

Słowa kluczowe

Zygmunt Jan Rumel, Kazimierz Banach, Krzysztof Markiewicz, Wołyński 
Zarząd Młodzieży Wiejskiej, Bataliony Chłopskie, Kustycze. 

Streszczenie

Żołnierz nieznany dla społeczeństwa niepodległego państwa to symbol wszystkich 
poległych żołnierzy, którym oddajemy hołd w jednej bezimiennej mogile. Tą mo-
giłą jest Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Nasz bohater – Zygmunt Rumel 
– nie ma swego grobu. Miejsce pochówku poszukiwane jest od 65 lat. 

Choć postać jednego z przywódców ruchu oporu na Wołyniu Zygmunta Rumla, 
poety i żołnierza, komendanta VIII Okręgu Batalionów Chłopskich – bestialsko 
zamordowanego przez nacjonalistów ukraińskich – jest prawie nieznana, pamięć 
o nim trwała w świadomości jego podwładnych, żołnierzy BCh z Wołynia. Po woj-
nie systematycznie zbierali się oni, aby wspominać swego dowódcę i przyjaciela 
tragicznych lat wojny i okupacji. Z rozmów wyłaniała się postać niezwykłego czło-
wieka, poety, a zarazem żołnierza i wielkiego patrioty.

Pamięć o Zygmuncie Rumlu utrwalał również Kazimierz Banach, przyjaciel po-
ety, Delegat Rządu RP na Wołyniu, szef sztabu KG BCh. W Warszawie mieszkało 
wielu wychowanków Liceum Krzemienieckiego, także żona Rumla – Anna, wy-
kształcona aktorka w Zespole Juliusza Osterwy. Ich przyjaźń miała bardzo trwały 
charakter.
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Powstający w XIX wieku w Galicji polityczny ruch chłopski musiał 
zmierzyć się z brakiem wolności narodowej, politycznej i ekonomicznej 
oraz z problemami narodowościowymi. Oprócz chłopów narodowości pol-
skiej zamieszkiwała Małopolskę Wschodnią także znaczna grupa chłopów 
ukraińskich. Pierwsza Rzeczpospolita, schodząc ze sceny politycznej, pozo-
stawiła zadawniony konfl ikt narodowościowy, który wykorzystali zaborcy.

Występując przeciwko dążeniom niepodległościowym Polaków, Austria-
cy rozbudzili aspiracje niepodległościowe ludności ukraińskiej. Przyczynili 
się do pogłębienia konfl iktu narodowego. 

Świadomi tych problemów twórcy ruchu ludowego próbowali nawią-
zać kontakt ze środowiskami ukraińskimi, które zmierzały do ożywienia 
politycznego społeczności chłopskiej. Podjęto starania i rozmowy z Iwa-
nem Franko – ukraińskim poetą i pisarzem, który był rzecznikiem współ-
pracy narodu polskiego i ukraińskiego w jednej wspólnej partii ludowej. 
Projekty te nie doczekały się realizacji, ponieważ chłopi polscy i ukraińscy 
mieli swoich przeciwników, którzy dążyli do tego, aby nie stali się oby-
watelami świadomymi swych praw i obowiązków wobec odradzającej się 
Ojczyzny.

Galicja była kolebką ruchu ludowego na ziemiach polskich i przewodziła 
mu zarówno w dobie rozbiorów, jak i w latach międzywojennych, a w nie-
których dziedzinach również w latach okupacji.

Dzieje politycznego ruchu ludowego na Kresach Wschodnich do 1939 r. 
osadzone były w realiach ówczesnej rzeczywistości. Wojna polsko-radziec-
ka w latach 1919–1920, w której obroną kierował Rząd Obrony Narodowej 
pod przewodnictwem Wincentego Witosa, zmieniła priorytety w polityce 
wewnętrznej Polski na Kresach Wschodnich. Wygrana konfrontacja zbrojna 
otworzyła drogę do kolonizacji ziem wschodnich przez żołnierzy osadników. 
Takie były zobowiązania rządu Wincentego Witosa wobec weteranów woj-
ny polsko-radzieckiej. Osadnictwo wojskowe, w którym liczny udział mieli 
działacze ruchu ludowego, przyjęte zostało z dużym niepokojem i niechęcią 
przez chłopów ukraińskich, którzy wyłączeni zostali z tego rodzaju reformy 
rolnej. Ludowcy starali się likwidować istniejące podziały poprzez zaanga-
żowanie młodzieży wiejskiej i chłopów we wspólnych projektach społecz-
nych i gospodarczych. Zbliżała młodzież wspólna działalność w strukturach 
Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew” i Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP „Wici”. 

Walka ludowców o równość społeczną, ekonomiczną i polityczną w la-
tach trzydziestych II RP dla warstwy chłopskiej – najpierw parlamentarna, 
a później w strajkach – obserwowana była z dużym zainteresowaniem przez 
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część społeczeństwa ukraińskiego, która nie ulegała wpływom organizacji 
nacjonalistycznych.

Polityka sanacji wobec mniejszości narodowych w latach 1926–1939 da-
leka była od poprawności politycznej. Chociaż w połowie lat trzydziestych 
starano się zbudować ukraińską opcję popierającą sanację za cenę bonifi katy 
politycznej i fi nansowej wobec społeczności ukraińskiej, to objęło to tylko 
wąską grupę ukraińskich polityków.

W swojej masie Ukraińcy przed 1939 r. stawali się odrębną grupą z aspira-
cjami do niezależności. Ukraińskie organizacje nacjonalistyczne, wspierane 
przez hitlerowskie Niemcy, które organizowały szkolenia i obozy dla dywer-
santów ounowskich, znajdowały coraz większe poparcie wśród  Ukraińców1. 

W 1939 r. Europa przegrała walkę o pokój. Polska przegrała wojnę mili-
tarnie we wrześniu 1939 r. Przegrała też polska polityka społeczna na Kre-
sach Wschodnich. Budowana nić porozumienia między Polakami i Ukra-
ińcami została przerwana. Działalność siewiarzy, wiciarzy i ludowców na 
Kresach Wschodnich poniosła klęskę. 

Po zajęciu Kresów Wschodnich przez Niemców w czerwcu 1941 r. kon-
spiracyjny ruch ludowy rozpoczął prace organizacyjne zmierzające do stwo-
rzenia struktur politycznych i zbrojnych.

Konspiracyjne struktury Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów 
Chłopskich organizowane były w ramach VIII Okręgu – Wołyń i IX – obej-
mującego Małopolskę Wschodnią: woj. tarnopolskie, stanisławowskie 
i lwowskie.

Ludowcy na Kresach Wschodnich starali się działać wielokierunkowo: 
• organizować samoobrony ludności polskiej, 
• tworzyć oddziały specjalne i partyzanckie do działań ofensywnych prze-

ciwko okupantowi,
• aktywizować struktury Polskiego Państwa Podziemnego – jego admini-

strację – Delegaturę Rządu na Kraj, aby wzmocnić możliwość obrony 
ludności polskiej2.

Działalność organizacyjną na Wołyniu podjął „żołnierz zapomniany” – 
prawie nieznany dzisiejszym pokoleniom Polaków, o którym pamięć zacho-
wała się tylko w niektórych kręgach polskiego społeczeństwa. Symbol pol-

1 Szerzej A.B. Szcześniak, W.Z. Szota, Droga donikąd. Działalność organizacji ukra-
ińskich nacjonalistów i jej likwidacji w Polsce, Warszawa 1973.
2 K. Banach, Z dziejów Batalionów Chłopskich, wspomnienia, rozważania, materiały, 
Warszawa 1967, s. 220–254.
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skich żołnierzy stających w obronie okrutnie mordowanej ludności polskiej 
i wielki symbol wszystkich bestialsko zamordowanych, tragicznych ofi ar 
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów ludobójstwa Polaków na Kre-
sach Wschodnich.

Jest nim Zygmunt Jan Rumel, ps. Krzysztof Poręba – przed wojną dzia-
łacz Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, żołnierz Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, przywódca ruchu oporu na Wołyniu, komendant Okręgu 
VIII Batalionów Chłopskich Wołyń.

Urodzony 22 lutego 1915 r. w Piotrogrodzie – w chwili rozpoczęcia 
II wojny światowej we wrześniu 1939 r. miał zaledwie 24 lata3.

Dzieciństwo i młodość spędził w powiecie krzemienieckim koło Wiś-
niowca, gdzie jego ojciec Władysław, uczestnik wojny 1920 r., odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari, osiadł z rodziną jako osadnik wojskowy4. 

Szkołę średnią ukończył w Krzemieńcu, potem podjął studia poloni-
styczne w Warszawie. Jako licealista był działaczem Wołyńskiego Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej, do którego należała również młodzież ukraińska. 
Aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym i sportowym. Znał 
język ukraiński, kochał Wołyń, miał wśród Ukraińców wielu przyjaciół. We 
współpracy młodych Polaków i Ukraińców widział szansę podźwignięcia 
Kresów na wyższy poziom materialny i duchowy. Współpracował z Uni-
wersytetem Ludowym w Różynie, pomagał przy redagowaniu pisma „Mło-
da Wieś – Mołode Seło”. Był dobrze zapowiadającym się poetą. Współist-
nienie dwóch kultur, polskiej i ukraińskiej, wywarło głęboki wpływ na jego 
osobowość i twórczość poetycką, zaliczaną do romantycznej „szkoły ukra-
ińskiej” w poezji polskiej5.

Służbę wojskową Rumel odbył na dywizyjnym kursie podchorążych 
artylerii w 23. pułku piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim. W kampanii 
wrześniowej uczestniczył w stopniu podporucznika artylerii6. 

Już w listopadzie 1939 r. podjął aktywną działalność w konspiracyjnym 
ruchu ludowym. Wczesną jesienią 1941 r. został wysłany przez Komendę 
Główną Batalionów Chłopskich i Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowe-
go na Wołyń w celu zorientowania się w panującej tam sytuacji. Jego spra-
wozdanie było podstawą dla decyzji kierownictwa Stronnictwa Ludowego 

3 J. Gmitruk, Zygmunt Rumel, żołnierz nieznany, Warszawa 2009, s. 16.
4 B. Górska, Krzemieńczanin, Warszawa 2008, s. 85.
5 Z. Rumel, (red.) Polski Słownik Biografi czny, zeszyt 136, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1991, s. 83–84.
6 J. Gmitruk, Zygmunt Rumel…, s. 22.
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„Roch” i BCh o rozpoczęciu pracy konspiracyjnej na Wołyniu. 6 stycznia 
1943 r. w Granatowie w powiecie chorochowskim został mianowany przez 
Kazimierza Banacha komendantem Okręgu VIII BCh Wołyń. Był człowie-
kiem odważnym i cieszył się charyzmą. Współorganizował 95 samoobron7.

W pierwszej dekadzie lipca 1943 r., jako komendant BCh na Wołyniu, od 
wołyńskiego delegata Rządu RP, Kazimierza Banacha, otrzymał polecenie 
przeprowadzenia rozmów z dowództwem UPA celem powstrzymania maso-
wych rzezi. Podjął się tego niebezpiecznego zadania, aby przynajmniej na 
kilka dni odwlec masowe rzezie polskiej ludności i zyskać czas na ucieczkę 
oraz zorganizowanie samoobron w większych polskich skupiskach. 

Jako parlamentariusz Rzeczypospolitej Rumel wraz ze swoim ofi cerem 
do zleceń specjalnych, Krzysztofem Markiewiczem (ze wsi Wólka Sadow-
ska, gdzie mieszkał), udał się 7 lipca do sztabu północno-zachodniego zgru-
powania UPA, dokonującego masowej masakry ludności polskiej. 8 lipca 
zatrzymał się w Budach Ossowskich w pobliżu Radowicza. Tu spędził ostat-
nią noc w rodzinie Lemińskich. Przed pożegnaniem pozostawił modlitwę: 

Bądź wola Twoja! Ale nie może być wolą Twoją, by mord i krwawe rozpasanie rządzi-
ło światem. Spraw, by za wolą Twoją opustoszały więzienia, by leśne doły przestały napeł-
niać się trupami, by szatan ucieleśniony w człowieku nie świstał nad głowami naszymi bi-
czem grozy8. 

10 lipca parlamentariusze zostali dopędzeni i zatrzymani przez konnych 
upowców koło wsi Kustycze, i tam w lasku zamordowani przez rozerwanie 
końmi. Straszną śmiercią zginął również ich przewodnik Witold Dobrowol-
ski. Ich poćwiartowane zwłoki spoczęły w lasku na brzegu jeziora. Miej-
sce pochówku Zygmunta Rumla do dziś nie jest znane. Sam zginął, ale jego 
matkę i siostrę ocalił Ukrainiec, można więc wierzyć, że wiara Zygmunta 
w ludzką dobroć nie była naiwna9. 

Śmierć parlamentariuszy była wstrząsem dla Banacha, ludowców i miej-
scowej ludności.

7 Ibidem, s. 38.
8 Fr. Budzisz, Zygmunt Jan Rumel – poeta nieznany, „Głos Kresowian” nr 19, sty-
czeń–marzec 2005, s. 53.
9 J. Turowski, W. Siemiaszko, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na lud-
ności polskiej na Wołyniu 1939–1945, Warszawa 1990, s. 78.
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7 października 1943 r. Kazimierz Banach, ps. Linowski, złożył w Dele-
gaturze Rządu na Kraj obszerne sprawozdanie o sytuacji ludności polskiej 
na Wołyniu10. 

Działania podjęte przez ludowców i inne organizacje zostały jednak 
znacznie wyprzedzone przez rozwijającą się sytuację. Ofi arą nacjonalizmu 
ukraińskiego na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej stała się głównie bez-
bronna ludność wiejska, w tym działacze ruchu ludowego.

Ukraińskie uderzenie UPA na polskie wsie 11 lipca, w prawosławne 
święto Piotra i Pawła, jednocześnie objęło 167 miejscowości. Zginęło oko-
ło 10 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci. W sześciu kościołach zamordowano na 
mszach świętych setki osób, nie oszczędzano dzieci i księży celebrujących 
msze. Niedziela 11 lipca uzyskała ponurą „sławę” Krwawej Niedzieli, Wo-
łyńskiej Apokalipsy. 11 lipca stał się hasłem dla nacjonalistów nie tylko na 
Wołyniu, ale i w Małopolsce Wschodniej do eksterminacji biologicznej Pola-
ków. Wszelkie podejmowane próby powstrzymania spirali zbrodni kończyły 
się tragicznie. To nie była walka, lecz zabijanie bezbronnych mieszkańców 
polskich wsi. Czystki etniczne przy bierności Niemców i słabym przeciw-
działaniu ruchu oporu trwały do zakończenia wojny w 1945 r. i przyniosły 
ogromną ilość ofi ar. Ludowcy wszystkimi siłami starali się przeciwdziałać 
tej zbrodniczej polityce, ale bez większego powodzenia. Rząd polski w Lon-
dynie nie przewidział takiego scenariusza wydarzeń. Jego decyzje blokowa-
ne były przez społeczności Ukraińców w USA i Kanadzie, które naciskały 
na tamte rządy, oskarżając Polaków o zbrodnie na Kresach Wschodnich11.

Po zakończeniu wojny na miejscu, gdzie były polskie wsie, pozostały tru-
py i zgliszcza. Rany zadane przez nacjonalistów ludności polskiej nigdy nie 
zabliźniły się, pozostały w pamięci tych, którzy ocaleli12. 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego już kilka lat temu zaangażo-
wało się w sprawę przywrócenia Polakom prawdy o gehennie Kresowian i god-
ne upamiętnienie ofi ar martyrologii polskiej ludności Kresów Wschodnich. 

Ruch ludowy ma ku temu moralny obowiązek, gdyż zbrodnie ludobój-
stwa nacjonalistów ukraińskich miały miejsce nie w miastach, lecz w pol-

10 Ziemie Wschodnie. Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943–
1944, wstęp, wybór i opracowanie Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Ko-
secki, Warszawa–Pułtusk 2005, s. 7–8.
11 Szerzej, Ziemia Czerwińska pod okupacją niemiecką, czerwiec 1941–czerwiec 1943, 
opracowanie naukowe Janusz Gmitruk, Adam Kosecki, Pułtusk–Warszawa 2001.
12 Cz. Partacz, Próby porozumienia polsko-ukraińskiego na terenie kraju w cza-
sie II wojny światowej, [w:] Polska – Ukraina, Trudne pytania, t. 6, Warszawa 2000, 
s. 38–39.
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skich wsiach, a ich ofi arami byli przede wszystkim mieszkańcy wsi – polscy 
chłopi i ich wielodzietne rodziny, a wśród nich wielu działaczy ruchu ludo-
wego – przedwojennego Stronnictwa Ludowego i Związku Młodzieży Wiej-
skiej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tak jak nie jest znana pełna liczba ofi ar ukraińskiego ludobójstwa, tak 
samo nie jest znana większość nazwisk pomordowanych ludowców. Proble-
matyce tej została poświęcona konferencja naukowa w Warszawie 6 czerw-
ca 2004 roku. Materiały z tej konferencji zostały opublikowane w książce 
pt. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–2004, pod red. B. Grotta, War-
szawa 2004. 

Publikacja ta dała początek serii konferencji i spotkań naukowych, któ-
re odbywały się głownie w Muzeum Niepodległości. Dr Tadeusz Skoczek – 
dyrektor Muzeum Niepodległości – udzielił wszechstronnej pomocy w przy-
gotowaniu i publikacji materiałów z konferencji. Podnoszenie problematyki 
kresowej w licznych publikacjach Muzeum Niepodległości ma kapitalne 
znaczenie dla podtrzymywaniu pamięci narodu o zapomnianej historii pol-
skich Kresów. 

Aneks
1943, październik 7, Wołyń – Sprawozdanie Kazimierza Banacha, ps. Linowskiego, 

okręgowego delegata rządu na Wołyń

1. Akcja mordowania ludności polskiej na Wołyniu rozpoczęta została na rozkaz bande-
rowców, a jątrzona, podniecana i inspirowana jest tak przez Niemców, jak i bolszewi-
ków.

2. Rozładowanie obecnego konfl iktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu drogą porozumienia 
jest absolutną niemożliwością. Nie ma bowiem ani jednego kierownictwa ukraińskiego, 
ani żadnego autorytetu, który mógłby mieć wpływ na ukraińskie bandy leśne oraz na za-
hamowanie mordów dokonywanych na całej ludności polskiej.

3. Obecnie na Wołyniu propolskie elementy ukraińskie nie są dotąd zorganizowane, a za-
tem i nie stanowią siły, która by mogła dziś na rzeczywistości ukraińskiej zaważyć. 

4. Utrzymanie się rzeszy ludności polskiej w bazach wiejskich i w miastach zależne jest od 
natychmiastowej pomocy zewnętrznej. Pomoc ta winna być następująca:
a) Dostarczyć ludności w miastach i bazach miejskich najkonieczniejszego minimum 

broni i amunicji.
b) Wprowadzić z centrum Kraju na Wołyń polskie oddziały partyzanckie, uzbrojone 

zwłaszcza w broń maszynową. Pomoc udzielona w broni i amunicji i oddziałach par-
tyzanckich oddana być winna dla celów samoobrony ludności polskiej.

c) Udzielić Wołyniowi jak najwięcej pomocy na cele opieki społecznej.
5. Ustalić i uzgodnić odgórnie zadania i wzajemne stosunki Delegatury Okręgowej i Pol-

skiego Zbrojnego Podziemia, z tym że aparat organizacyjny Delegatury i Korpusu Bez-
pieczeństwa winien zatrzymać swoją organizacyjną samodzielność; jest to bowiem apa-
rat terytorialny zdolny do politycznego i organizacyjnego kierownictwa samoobroną 
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i samopomocą ludności polskiej. Aparat ten winien trwać dotąd, dokąd chociaż jeden 
Polak jest na tym terenie. Czynniki PZP należy jak najbardziej dopingować, ażeby się 
zajęły organizacją i sprowadzeniem z centrum kraju polskich oddziałów zbrojnych.

6. Należy odgórnie kategorycznie zakazać podniecania przez wołyńskie kierownicze czyn-
niki uczuć nienawiści, żądzy odwetu oraz wszelkiej akcji odwetowej z naszej strony 
w stosunku do Ukraińców. W tym stanie sił, jakim w tej chwili tam dysponujemy, wszel-
kie tego rodzaju poczynania są szkodliwe i pogłębiają coraz bardziej tragedię wołyńskiej 
ludności polskiej.
Samoobrona i samopomoc to wszystko, wokół czego skupić należy wszelkie wysiłki, na 

jakie nas stać13. 

Janusz Gmitruk
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Zygmunt Jan Rumel: for the soldier and poet on the 
105th anniversary of his birth
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Abstract 
The fi gure of a soldier unknown to the public in an independent country symbolises all 
fallen soldiers that we honour through one unnamed grave: the Tomb of the Unknown 
Soldier in Warsaw. Our hero, Zygmunt Rumel, has no grave of his own. The search for 
his burial place has been underway for 65 years. 
Although the fi gure of Zygmunt Rumel, one of the resistance leaders in Volhynia, a poet 
and a soldier, Commander of the 8th District of the Peasant Battalions, brutally killed 
by Ukrainian nationalists, is nowadays almost unknown, for years his memory was kept 
alive by his subordinates, Peasant Battalions soldiers from Volhynia. After the war, they 
regularly met to reminisce about their commander and friend from the tragic years of 
war and occupation. Their conversations paint a picture of an exceptional man, a poet 
and at the same time a soldier and a great patriot.
Another person who contributed to the preservation of Zygmunt Rumel’s memory was 
the poet’s friend Kazimierz Banach, Polish Government Delegate in Volhynia and Chief 
of Staff  of the Peasant Battalions HQ. Warsaw became home to many alumni of Vol-
hynia’s Krzemieniec Lyceum, including Rumel’s wife, Anna, a professionally trained 
actress from Juliusz Osterwa’s troupe. Their friendship proved to be a very lasting one.

Zygmunt Jan Rumel – dem Soldaten und Dichter zum 
105. Jahrestag seines Geburtstages 

Schlüsselwörter
Zygmunt Jan Rumel, Kazimierz Banach, Krzysztof Markiewicz, 
Wolhynische Vereinigung der Dorfjugend, Bauernbataillone, Kustytschi. 

Kurzfassung 
Ein der Gesellschaft des unabhängigen Staates unbekannter Soldat – ein Symbol für alle 
gefallenen Soldaten, denen wir in einem namenlosen Grab huldigen. Dieses Grab ist das 
Grab des Unbekannten Soldaten in Warschau. Unser Held – Zygmunt Rumel – hat kein 
Grab. Seine Grabstätte wird seit 65 Jahren gesucht. 
Obwohl die Gestalt von Zygmunt Rumel – einem der Führer der Widerstandsbewegung 
in Wolhynien, dem Dichter und Soldaten, dem Kommandanten des 8. Bezirks der Bau-
ernbataillone, der von ukrainischen Nationalisten bestialisch ermordet wurde – nahezu 
unbekannt ist, blieb die Erinnerung an ihn im Bewusstsein seiner Untergebenen, der 
Soldaten der Bauernbataillone aus Wolhynien. Nach dem Krieg versammelten sie sich 
systematisch, um ihres Kommandanten und Freundes der tragischen Jahre des Krieges 
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und der Besatzung zu gedenken. Aus den Gesprächen tauchte die Gestalt eines außer-
gewöhnlichen Menschen, eines Dichters und zugleich eines Soldaten und eines großen 
Patrioten auf.
Das Andenken an Zygmunt Rumel wurde auch von Kazimierz Banach, dem Freund 
des Dichters, dem Delegierten der Regierung der Republik Polen in Wolhynien, dem 
Stabschef der Hauptkommandantur der Bauernbataillone (KG BCh) festgehalten. Vie-
le Schüler des Lyzeums von Krzemieniec lebten in Warschau, ebenso wie Rumels Frau 
Anna – eine ausgebildete Schauspielerin aus dem Ensemble von Juliusz Osterwa. Ihre 
Freundschaft war sehr dauerhaft.

Зыгмунт Ян Румель – к 105-летию со дня рождения 
солдата и поэта

Ключевые слова
Зыгмунт Ян Румель, Казимеж Банах, Кшиштоф Маркевич, Волынское 
управление сельской молодежи, Крестьянские батальоны, Кустычи 

Резюме 
Для общественности независимого государства неизвестный солдат является сим-
волом всех погибших солдат, чья память чествуется одной безымянной могилой. 
Этой могилой является Могила Неизвестного Солдата в Варшаве У нашего героя, 
Зыгмунта Румеля, нет своей могилы. Поиски места его захоронения ведутся уже 
65 лет. 
Хотя личность Зыгмунта Румеля, одного из лидеров подполья на Волыни, поэта 
и солдата, командующего VIII округа Крестьянских батальонов – жестоко убитого 
украинскими националистами – почти неизвестна, память о нем хранят его под-
чиненные, солдаты волынских Крестьянских батальонов. После войны они непре-
рывно собирались, поминая своего командира и товарища по тяготам лет войны и 
оккупации. Их рассказы воссоздают образ необычного человека, поэта, и в то же 
время – солдата и великого патриота.
Память о Зыгмунте Румеле увековечивал также Казимеж Банах, друг поэта, пред-
ставитель правительства Польши на Волыни, начальник штаба Главного командо-
вания Крестьянских батальонов. В Варшаве проживали многие выпускники Кре-
менецкого лицея, а также жена Румеля, Анна, получившая актерское образование 
под началом Юлиуша Остервы. Их соединяли крепкие узы дружбы.
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Streszczenie

Dwudziestolecie międzywojenne to czas, który zaowocował wieloma pozytywny-
mi zmianami w Polsce. Nastąpił wtedy dynamiczny rozwój wielu dziedzin życia, 
w tym także sportu. Niepodległa Polska wychowała szereg znakomitych zawodni-
ków w różnych dyscyplinach, których nazwiska zna kilka pokoleń kibiców. Do dziś, 
pomimo upływu lat, budzą oni wiele pozytywnych emocji i miłych wspomnień. 
Jedną z takich postaci jest bezsprzecznie Janusz Kusociński, znakomity sportowiec 
i wielki patriota, który poświęcił swoje życie w obronie ojczyzny. W niniejszym 
tekście skupiono się na przedstawieniu zarówno sportowej działalności tego wy-
bitnego lekkoatlety, pierwszego polskiego złotego medalisty olimpijskiego w kon-
kurencjach męskich, uważanego powszechnie za jednego z najlepszych biegaczy 
w historii naszego kraju, jak też i tej konspiracyjnej podczas II wojny światowej. 
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Każdy kraj ma swoich bohaterów, osoby, które odegrały kluczową rolę 
w jego historii. Zajmują oni istotne miejsce w pamięci narodowej, a ich sła-
wa, mimo iż wielu z nich od dawna już nie żyje, nie przemija. Często są to 
nie tylko władcy, przywódcy czy politycy, ale także ludzie ze świata kultu-
ry, nauki, sztuki, literatury czy sportu. W Polsce do grona bohaterów naro-
dowych niewątpliwie zalicza się lekkoatleta Janusz Kusociński1. Ten uta-
lentowany biegacz jest pierwszym polskim złotym medalistą olimpijskim 
w konkurencjach męskich i niekwestionowaną gwiazdą dwudziestolecia 
międzywojennego. Jego nazwisko i wizerunek wielokrotnie pojawiały się 
na pierwszych stronach gazet. To dla niego Polacy włączali odbiorniki radio-
we i wypełniali trybuny stadionów. Podobnie jak inni sportowi wychowan-
kowie niepodległej Polski uosabiał bowiem ogromne nadzieje i marzenia 
o jej znaczeniu w świecie i sławił ją swoimi wyczynami na bieżni. Był sym-
bolem pracowitości, wytrwałości i samozaparcia, które niekiedy graniczyło 
wręcz z fanatyzmem, gotów wiele poświęcić, aby osiągnąć sukces i spełnić 
swoje ambicje. To także wielki patriota, co udowodnił, gdy wybuchła II woj-
na światowa. Bez wahania zamienił wtedy strój sportowy na mundur, a sta-
dion na pole bitwy, walcząc w obronie ojczyzny. Bohaterstwo przypłacił jed-
nak własnym życiem2. Został rozstrzelany przez hitlerowców w 1940 roku 
w masowej egzekucji w podwarszawskich Palmirach. 21 czerwca br. minęło 
80 lat od tego tragicznego zdarzenia. 

Od palanta i piłki nożnej do igrzysk3

Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907 roku w Warszawie jako 
siedmiomiesięczny wcześniak. Był najmłodszym potomkiem Klemen-
sa (1860?–1934), referenta w Najwyższej Izbie Kontroli Państwa, a potem 
urzędnika kolejowego, oraz Zofi i z domu Śmiechowskiej (1869?–1940)4. 
Miał piątkę rodzeństwa. Dwóch braci – Zygmunt (ok. 1984–1918?) i Tade-
usz (ok. 1900–1920), podobnie jak później także i on, zginęli w obronie oj-
czyzny. Pierwszy z nich poległ podczas I wojny światowej, a drugi – w woj-

1 B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie „Kusego”, Warszawa 1990, s. 12; B. Tuszyński, 
„Kusy”, Warszawa 2000, s. 5. 
2 K. Zuchora, Janusz Kusociński – the legend, [w:] B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie 
„Kusego”, Warszawa 1990, s. 428.
3 Od palanta do olimpiady to tytuł wspomnień Janusza Kusocińskiego wydanych 
w formie książki w 1933 roku po Igrzyskach X Olimpiady w Los Angeles (1932). 
4 B. Tuszyński, Ostatnie…, op. cit., s. 28–33; B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 7; 
L.M. Bartelski, Janusz Kusociński, Warszawa 1979, s. 9–10. 
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nie polsko-bolszewickiej. Najmłodsza z sióstr – Halina (ur. 1906), z którą 
Janusz był najbardziej zżyty, zmarła kilka lat po nich – w 1929 roku. Dwie 
pozostałe – Maria Kusocińska-Gościcka (1892–1977) i Janina Kusocińska-
Czaplińska (1899–1974) w odróżnieniu do niego zdołały przetrwać wojen-
ną zawieruchę5. 

Janusz Kusociński, nazywany popularnie „Kusym”, nie miał smykałki do 
nauki. Nie sprawiała mu ona przyjemności. Wolał spędzać czas na świeżym 
powietrzu, wśród natury, bawiąc się w ogrodzie i uprawiając sport. A miał 
ku temu wiele okazji, bowiem od szóstego miesiąca życia mieszkał wraz 
z rodzicami i rodzeństwem we wsi Ołtarzew koło Ożarowa Mazowieckiego. 
Był przeciętnym uczniem, jednak ze względu na naciski ojca zdołał – choć 
z trudem – ukończyć najpierw szkołę podstawową nr 129 (1925 r.), a potem 
Państwową Średnią Szkołę Ogrodniczą (1928 r.), obie w Warszawie. Ta dru-
ga placówka nie gwarantowała otrzymania świadectwa dojrzałości6. Matu-
rę zdał eksternistycznie dopiero w 1937 roku, a w kolejnym ukończył stu-
dia w stołecznym Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego, obecnie 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego7. 

Kusociński zdecydowanie wolał uprawiać aktywność fi zyczną, do której 
zachęcił go starszy brat Tadeusz, niż zajmować się nauką. Wprawdzie nie 
cieszyło to zbytnio jego rodziców, jednak nawet pomimo ich oporów nie zre-
zygnował ze swoich pasji. Przygodę ze sportem rozpoczynał od nietypowej 
dziś, choć w tamtych czasach bardzo popularnej gry – palanta, przypomi-
nającej nieco baseball. Wkrótce jednak przeniósł swoje zainteresowania na 
piłkę nożną. W szkole średniej założył nawet wraz z innymi uczniami klub 
o nazwie Pretoria. W 1924 roku, jako 17-latek, dołączył do stołecznego ze-
społu robotniczego Sarmata, gdzie wciąż koncentrował się na futbolu. Mimo 
niezbyt pokaźnego wzrostu – tylko 165 cm, grał w ataku8. 

O jego karierze biegacza zadecydował przypadek. W 1925 roku podczas 
zawodów lekkoatletycznych, gdzie pojawił się, aby wspierać swojego kole-
gę, poproszono go, aby wystąpił w biegu na 800 m, ekipie Sarmaty brakowa-
ło bowiem zawodnika do skompletowania sztafety. Zgodził się i choć biegł 

5 B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie…,op. cit., s. 28–33.
6 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit, s. 7; B. Tuszyński, Polscy olimpijczycy XX wieku. 
T. 1: A–M. Wrocław 2004, s. 457; J. Kusociński, Od palanta do olimpiady i kilka lat 
później, oprac. K. Gryżewski, Warszawa 1957, s. 12.
7 B. Tuszyński, Polscy olimpijczycy…, op. cit., s. 457; B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit, s. 7.
8 M. Stokłosa, A. Wójcik, Janusz Kusociński. Król bieżni, [w:] M. Stokłosa, A. Wój-
cik, Sportowcy dla Niepodległej, Kraków 2018, s. 31.
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bez przygotowania i niezbyt ładnie technicznie, zameldował się na mecie 
pierwszy, co przyczyniło się do zwycięstwa jego zespołu nad Skrą9. Nawet 
po takim obiecującym występie Kusociński nie był zbytnio przekonany do 
zmiany dyscypliny. Dojrzewał do tego kroku powoli. Jeszcze w tym samym 
roku dał się jednak namówić do ponownego występu w zawodach lekkoatle-
tycznych. Tym razem były to mistrzostwa w biegu przełajowym na 3500 m 
zorganizowane w Rembertowie przez Związek Robotniczych Stowarzyszeń 
Sportowych. Mimo braku doświadczenia, wiedzy taktycznej i przygotowa-
nia zdołał wygrać, pokonując na fi niszu uznanego zawodnika Polonii War-
szawa – Szablińskiego10.

Dopiero te osiągnięcia oraz m.in. sukcesy biało-czerwonych podczas de-
biutu w Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu w 1924 roku11, które zainspiro-
wały wielu młodych adeptów sportu, zdołały rozbudzić także i wyobraźnię 
„Kusego”, przekonując go do porzucenia futbolu i skoncentrowania się na 
karierze lekkoatletycznej12. 

Wpływ na taką decyzję miał też występ w Międzynarodowych Igrzy-
skach Robotniczych w Pradze w 1927 roku. Tam polski biegacz miał okazję 
po raz pierwszy reprezentować barwy kraju, a także poznać klimat i realia 
ogólnoświatowych zawodów. Spodobało mu się i od tej chwili jego najwięk-
szym marzeniem było zostać wyczynowym sportowcem. Za cel postawił so-
bie także start i zwycięstwo w igrzyskach olimpijskich. A znając jego ambi-
cję, upór i wytrwałość, miał bardzo duże szanse, aby swoje aspiracje ziścić13. 

Choć był samoukiem i trenował instynktownie, ciężko pracował, co dość 
szybko zaczęło przynosić efekty. W 1928 roku zdecydował się zmienić bar-
wy klubowe i przenieść do Warszawianki. Był to w pewnym sensie mo-
ment przełomowy, od tego bowiem czasu jego kariera zaczęła powoli nabie-
rać rozpędu. Nie zdołał wprawdzie zakwalifi kować się do reprezentacji na 
Igrzyska w Amsterdamie (1928), jednak nie załamało go to, a wręcz prze-
ciwnie, zmotywowało do jeszcze większego wysiłku. Nawiązał współpracę 

9 L.M. Bartelski, Janusz Kusociński, op. cit., s. 12. B. Tuszyński, Polscy olimpijczy-
cy…, op. cit., s. 457.
10 L.M. Bartelski, Janusz Kusociński, op. cit., s. 12–13. 
11 Kolarze Józef Lange, Tomasz Stankiewicz, Franciszek Szymczyk oraz Jan Łazar-
ski wywalczyli wtedy srebrny medal w drużynowym wyścigu torowym na 4 km na 
dochodzenie, a jeździec Adam Królikiewicz na koniu Pikador zdobył brązowy medal 
w konkursie skoków przez przeszkody.
12 L. Bartelski, Janusz Kusociński, Warszawa 1979, s. 14. 
13 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 7.
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z Estończykiem Aleksandrem Klumbergiem. Brązowy medalista olimpijski 
w dziesięcioboju z Paryża (1924), zatrudniony przez Polski Związek Lek-
kiej Atletyki, aby przygotować biało-czerwonych lekkoatletów do igrzysk 
w Amsterdamie (1928) i Los Angeles (1932), został pierwszym trenerem 
Kusocińskiego i jego konsultantem, gdy ten postanowił ćwiczyć samodziel-
nie. Ich współpraca trwała przez całą karierę polskiego biegacza. Estończyk 
opracował dla niego specjalną metodę treningu, opartą na ćwiczeniach gim-
nastycznych i tzw. interwałach, czyli przeplataniu biegu w bardzo szybkim 
tempie z truchtem o małej intensywności14. Ta okazała się bardzo skuteczna 
i nie upłynęło zbyt wiele czasu, kiedy zaczęła przynosić oczekiwane efekty. 
Już w 1928 roku zawodnik Warszawianki zaczął odnosić pierwsze sukcesy, 
zdobywając m.in. pierwsze mistrzostwo kraju. Miało to miejsce 31 sierp-
nia na stołecznej Agrykoli. Wygrał wtedy bieg na 5000 m. Uzyskał rezultat 
15:41,0 i o 13 sekund poprawił rekord Polski Alfreda Freyera15. 

Łącznie Kusociński zapisał na swoim koncie 10 tytułów mistrzowskich 
– w biegach na 800 (1932), 1500 (1930, 1931), 5000 (1928, 1930, 1931) 
i 10 000 m (1939) oraz przełajowym (1928, 1930, 1931). Rekord kraju usta-
nawiał 25 razy – na dystansach 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 i 10 000 m. 
Wystąpił także w narodowych barwach w 16 międzypaństwowych meczach 
lekkoatletycznych. Stoczył w nich 31 pojedynków w różnych konkuren-
cjach, z których 25 wygrał16. 

Aspiracje utalentowanego Polaka były jednak zdecydowanie większe. 
Marzył o tym, aby poprawić rekordy świata Paavo Nurmiego17 i wygrać z le-
gendarnym fi ńskim biegaczem w bezpośredniej rywalizacji. Pierwszy z tych 
celów udało mu się zrealizować nawet dwukrotnie. Najpierw 19 czerwca 
1932 roku poprawił w Antwerpii należący do Nurmiego rekord globu na 
3000 m, uzyskując rezultat 8.18,8, a 11 dni później także ten na 4 mile. Tym 
razem dokonał tego w Poznaniu, osiągając czas 19.02,6. 

Drugiego marzenia, choć próbował ze wszystkich sił przez całą swoją ka-
rierę, nie udało mu się ziścić. Nigdy nie zdołał pokonać Fina w bezpośred-

14 Ibidem, s. 9–11; L.M. Bartelski, Janusz Kusociński, op. cit., s. 14–16; B. Tuszyński, 
Polscy olimpijczycy…, op. cit., s. 457.
15 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s.7, 72.
16 Ibidem, s. 72; M. Stokłosa, A. Wójcik, Janusz Kusociński…, op. cit., s. 32.
17 Nurmi to jeden z najlepszych biegaczy długodystansowych w historii, podczas 
Igrzysk w Paryżu w 1924 roku, startując w pięciu konkurencjach, zdobył pięć złotych 
medali. Łącznie ma w dorobku 12 olimpijskich trofeów – 9 złotych i 3 srebrne. Wszyst-
kie w biegach średnio- i długodystansowych.
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niej walce na bieżni. Tak naprawdę niewielu zawodnikom się to powiodło. 
Jedynym Polakiem, któremu udała się ta sztuka, był klubowy kolega Kuso-
cińskiego z Warszawianki, a zarazem jego największy rywal na krajowym 
podwórku – Stanisław Petkiewicz. Miało to miejsce 7 września 1929 roku 
na stadionie AZS w parku Skaryszewskim w biegu na 3000 m. Wzbudziło 
to tak ogromną sensację, że kibice po zakończeniu wyścigu, zamiast cieszyć 
się ze zwycięstwa reprezentanta Polski nad światową gwiazdą, zamilkli, nie 
mogąc uwierzyć w to, co się wydarzyło. Dwa dni później Fin zrewanżował 
się, pewnie wygrywając na dystansie 4 mil. Kusociński nie startował w tych 
biegach, zmagał się bowiem z kontuzją18. 

Rywalizacja „Kusego” z Petkiewiczem budziła wiele emocji zarówno 
wśród samych biegaczy, jak i kibiców. Obaj panowie wyraźnie za sobą nie 
przepadali, czego nie próbowali nawet ukrywać. Ponoć kiedyś wracając ra-
zem koleją z zawodów w Londynie do Warszawy, mimo że siedzieli w jed-
nym wagonie, nie odezwali się do siebie ani jednym słowem. Po opuszcze-
niu pojazdu skinęli tylko do siebie na pożegnanie, dotykając rond kapeluszy, 
i rozeszli się każdy w swoją stronę19. Ich chłodne stosunki mogły być wy-
nikiem sporych różnic charakteru i osobowości. Kusociński był nieśmiały, 
nieufny i skryty, stronił od towarzystwa innych, a Petkiewicz wręcz przeciw-
nie – był duszą towarzystwa. Przystojny, czarujący, potrafi ł bardzo szybko 
zaskarbić sobie sympatię zarówno kibiców, jak i dziennikarzy. Biegacz ten, 
choć urodził się w Rydze i reprezentował Łotwę w Igrzyskach w Amsterda-
mie, zajmując siódme miejsce w biegu na 5000 m, miał jednak polskie ko-
rzenie i dlatego zdecydował się przenieść nad Wisłę. Chciał ponownie wy-
stąpić w tej największej i najbardziej prestiżowej imprezie sportowej już 
w biało-czerwonych barwach, jednak w przeciwieństwie do „Kusego” nie 
udało mu się spełnić tego marzenia. Kilka miesięcy przed Igrzyskami w Los 
Angeles (1932) został bowiem zdyskwalifi kowany za złamanie statusu ama-
tora. O dożywotnie ukaranie zawodnika wnioskował… jego zespół – War-
szawianka. Niektórzy spekulują, że przyczynił się do tego sam Kusociński. 
Wymógł on ponoć takie posunięcie na działaczach, grożąc, że w przeciw-

18 L. Ufel, Krótki błysk wielkiej gwiazdy, „Przegląd Sportowy” 2019, https://www.
przegladsportowy.pl/ps-historia/petkiewicz-w-biegu-na-3000-m-pokonal-nurmiego-or-
-ps-historia/0kwdyvd [dostęp: 16.03.2020]; B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 14–18; 
A. Krajewski, Kusociński vs. Petkiewicz. Najbliżsi sobie wrogowie, „Runner’s World” 
2017, https://www.runners-world.pl/ludzie/Najblizsi-sobie-wrogowie-Kusocinski-vs-
-Petkiewicz,5069,1 [dostęp: 16.03.2020].
19 B. Tomaszewski, Janusz Kusociński, [w:] Najlepsi z najlepszych: polscy złoci meda-
liści olimpijscy, K. Hądzelek (red.), Warszawa 2001, s. 97.
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nym wypadku zmieni przynależność klubową. Nie ma jednak na to wyraź-
nych dowodów20.

W karierze Kusocińskiego nie brakowało ciężkich momentów. Za taki 
zdecydowanie można uznać rok 1929. Ze względu na służbę wojskową nie 
mógł poświęcać wystarczająco czasu na treningi, zmagał się z urazami, po-
nadto umarła jego ukochana siostra Halina, co spowodowało, że załamał się 
nieco psychicznie. Zdołał jednak przetrwać ten trudny okres i odrodzić się. 
Po powrocie do cywilnego życia dostał dorywczą pracę jako ogrodnik w Ła-
zienkach Królewskich i mógł w końcu oddać się ciężkiej pracy, aby przygo-
tować się do Igrzysk w Los Angeles. Udało mu się to znakomicie. Już 1931 
rok był dla niego bardzo pomyślny, wywalczył bowiem trzy tytuły mistrza 
Polski – na 1500 i 5000 m oraz w biegu przełajowym. Na krajowym podwór-
ku był niepokonany, deklasując rywali, w tym tego najgroźniejszego – Pet-
kiewicza, niekiedy nawet o… pół minuty21. Wystartował aż w 43 wyścigach 
w Polsce i za granicą, z których większość wygrał. Wtedy też na stadionie 
Legii w Warszawie po raz pierwszy zmierzył się z Nurmim, a kolejny raz we 
wrześniu w Królewskiej Hucie (obecny Chorzów). Oba pojedynki wpraw-
dzie przegrał, jednak ten drugi tylko nieznacznie na fi niszu. Uzyskał wte-
dy ten sam czas co legendarny Fin. Jego wysiłki i sukcesy zostały docenio-
ne. Wybrano go najlepszym polskim sportowcem roku 1931 w plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego”, otrzymał także największe i najbardziej prestiżo-
we w owym czasie wyróżnienie – Wielką Honorową Nagrodę Sportową22 
od Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego23.

Rok olimpijski 1932 był zdecydowanie najlepszy w karierze zawodnika 
Warszawianki. Do USA jechał jako gwiazda, opromieniony pobiciem dwóch 
rekordów świata. Powszechnie uznawano go za jednego z faworytów w bie-
gach na 5000 i 10 000 m.

20 A. Krajewski, Kusociński vs. Petkiewicz. Najbliżsi sobie wrogowie, „Runner’s 
World” 2017, https://www.runners-world.pl/ludzie/Najblizsi-sobie-wrogowie-Kusocin-
ski-vs-Petkiewicz,5069,1 [dostęp: 16.03.2020].
21 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 20. 
22 Przyznawano ją w latach 1927–1938 za największe osiągnięcie sportowe roku. 
Pierwszą laureatką była mistrzyni olimpijska w rzucie dyskiem z Amsterdamu (1928) 
Halina Konopacka. Reaktywowana przez Polski Komitet Olimpijski w roku 2009, od 
2010 nosi imię byłego prezesa PKOl Piotra Nurowskiego, który zginął w katastrofi e 
lotniczej pod Smoleńskiem. Współcześnie honoruje się nią także trenerów i drużyny.
23 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 25; B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie…, op. cit., 
s. 96.
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Za ocean udał się luksusowym transatlantykiem Mauretania, który był 
tak wielki, że mógł spokojnie biegać po jego pokładzie, aby podtrzymać for-
mę. Rejs trwał kilka dni. Pozostali członkowie polskiej ekipy płynęli stat-
kiem parowym Pułaski, który nie był aż tak przestronny jak Mauretania. Po-
nadto podróż nim trwała kilkanaście dni24.

Igrzyska w Los Angeles były zdecydowanie ukoronowaniem kariery Ku-
socińskiego. Znajdował się wtedy w szczytowej formie, co potwierdził zdo-
bywając mistrzostwo olimpijskie w wyścigu na 10 000 m. Został tym samym 
pierwszym polskim złotym medalistą igrzysk w konkurencjach męskich. 
Wcześniej na najwyższym stopniu podium stanęła tylko Halina Konopacka. 
W 1928 roku w Amsterdamie triumfowała w rzucie dyskiem25.

W biegu na 10 000 m w Los Angeles nie startował wprawdzie jego naj-
groźniejszy rywal Paaavo Nurmi, ukarany za naruszenie zasad amatorstwa, 
Kusociński pokonał jednak całą koalicję innych Finów, którzy w tamtym cza-
sie byli potęgą w biegach długodystansowych. Polak uzyskał czas 30.11,4, 
ustanawiając rekord kraju i zarazem igrzysk. Drugiego na mecie Volmari 
Iso-Hollo wyprzedził o nieco ponad sekundę, a trzeciego Lauri Virtanena 
o niemal 24 sekundy. Zwycięstwo to okupił wielkim bólem, źle dobrane 
obuwie spowodowało bowiem rany stóp. To uniemożliwiło mu start na dy-
stansie o połowę krótszym, gdzie również uważany był za faworyta. Gdyby 
nie to, być może to zawodnik Warszawianki, a nie fl orecista Witold Woyda26 
zostałby pierwszym polskim sportowcem z dwoma złotymi medalami zdo-
bytymi w jednej edycji igrzysk…27. Jedynym lekkoatletą z Polski, któremu 
udało się dokonać tej sztuki, jest chodziarz Robert Korzeniowski28, 29.

Sukces w Los Angeles przysporzył Kusocińskiemu popularności i zjed-
nał mu rzesze fanów zarówno w kraju, jak i za granicą. Po powrocie do Pol-
ski powitano go, podobnie jak i złotą medalistkę na 100 m Stanisławę Wala-
siewicz, z wielką pompą, jak prawdziwych bohaterów. Oboje szybko zyskali 
status gwiazd, zapraszano ich na bankiety, imprezy towarzyskie i kulturalne. 

24 L.M. Bartelski, Janusz Kusociński, op. cit., s. 74. 
25 B. Tuszyński, Polscy olimpijczycy…, op. cit., s. 457.
26 Woyda wywalczył złote medale we fl orecie indywidualnie i drużynowo podczas 
Igrzysk XX Olimpiady w Monachium w 1972 roku.
27 M. Polakowski, M. Marek, Gwiazdy sportu w Niepodległej. Wybitni sportowcy 
II Rzeczpospolitej, Warszawa 2018, s. 104. 
28 Korzeniowski wywalczył 2 złote medale w Igrzyskach XXVII Olimpiady w Sydney 
w chodzie na 20 i 50 km. 
29 M. Marek, Olimpijska historia polskiej lekkiej atletyki, „Dyskobol” 2019, nr 1, s. 8.
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Ich nazwiska i zdjęcia często ukazywały się w nagłówkach na pierwszych 
stronach czasopism i gazet, a także w artykułach nie tylko w rubrykach spor-
towych, ale również towarzyskich30. 

Kolejne lata sportowej kariery Kusocińskiego nie były już tak udane. 
Często zmagał się z urazami, przez co zmuszony był stopniowo ograniczać 
starty. Choć wciąż utrzymywał się w czołówce, wyniki też nie były już tak 
spektakularne. W pierwszych w historii mistrzostwach Europy w lekkoatle-
tyce, rozegranych we wrześniu 1934 roku w Turynie, w biegu na 5000 m 
zajął drugie miejsce. Skupiony na walce z Finami dał się zaskoczyć i wy-
przedzić Francuzowi Rogerowi Rochardowi. W wyścigu na 1500 m był na-
tomiast piąty31. 

W igrzyskach nie udało mu się już ponownie wystąpić. W 1936 roku po-
jechał wprawdzie do Berlina, ale jako komentator i dziennikarz oraz doradca 
techniczny polskiej ekipy, a nie zawodnik32. Start uniemożliwiła mu kontu-
zja kolana. Po poważnej operacji i długim leczeniu powrócił wprawdzie na 
bieżnię, jednak w kolejnych igrzyskach, planowanych na 1940 rok w Helsin-
kach, także nie było mu dane wystąpić. Tym razem na przeszkodzie stanęła 
II wojna światowa. Olimpijskie zawody nie odbyły się33. 

W obronie ojczyzny
Kusociński był wielkim patriotą. Udowodnił to nie tylko występując 

w narodowych barwach i z dumą reprezentując kraj na lekkoatletycznej 
bieżni, ale także poza nią. Gdy w 1939 roku Polska została zaatakowana 
przez hitlerowskie Niemcy, mimo że zakwalifi kowano go jako niezdolnego 
do służby wojskowej z powodu problemów zdrowotnych, bez wahania zgło-
sił się do armii jako ochotnik34. 

Brał udział w walkach w obronie stolicy na jej przedpolach, m.in. na 
Okęciu i Sadybie, jako członek 360 pułku piechoty. Wykazywał się wiel-
ką odwagą i bojowością. 24 września 1939 roku w Forcie Dąbrowskiego 
na Czerniakowie doznał ran postrzałowych obu nóg, co uniemożliwiało 

30 L.M. Bartelski, Janusz Kusociński, op. cit., s. 88.
31 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 40; https://www.olimpijski.pl/pl/bio/1236,kuso-
cinski-janusz-tadeusz.html [dostęp: 15.03.2020].
32 M. Stokłosa, A. Wójcik, Janusz Kusociński, op. cit., s. 38; https://www.olimpijski.
pl/pl/bio/1236,kusocinski-janusz-tadeusz.html [dostęp: 15.03.2020].
33 B. Tuszyński, Polscy olimpijczycy…, op. cit., s. 458.
34 M. Stokłosa, A. Wójcik, Janusz Kusociński, op. cit., s. 39, B. Tuszyński, „Kusy”, op. 
cit., s. 54.
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mu poruszanie się, mimo to nie chciał porzucić swojego stanowiska. Zo-
stał jednak w końcu zabrany do tamtejszego oddziału Polskiego Czerwone-
go Krzyża, a stamtąd trafi ł do mieszkania kierowniczki tego punktu – Zofi i 
Biernackiej35. Tam, w warunkach domowych, pod opieką owej pielęgniarki, 
próbował leczyć rany lewego uda i prawego kolana. W drugiej połowie paź-
dziernika został przetransportowany do Szpitala Wolskiego, gdzie przeszedł 
operację. Doszedł do siebie dość szybko, gdyż już po nieco ponad tygodniu 
wrócił do swojego mieszkania przy ulicy Noakowskiego 16 niedaleko Pla-
cu Politechniki. Za udział w obronie rodzinnego miasta i dzielną postawę 
– decyzją gen. Juliusza Rómmla z 28 września 1939 roku – Kusocińskiego 
uhonorowano Krzyżem Walecznych. Otrzymał go jednak dopiero w 1940 
roku36. Po kapitulacji stolicy zaangażował się w działalność konspiracyjną.

W listopadzie 1939 roku mistrz olimpijski z Los Angeles dołączył do per-
sonelu stołecznej gospody sportowej Pod Kogutem. Był jednym z pomysło-
dawców jej powstania, wraz z działaczem tenisowym i wielkim entuzjastą 
tej gry Aleksandrem Olchowiczem, czołowym polskim przedstawicielem tej 
dyscypliny Ignacym Tłoczyńskim oraz dziennikarzami Aleksandrem Szej-
nachem i Kazimierzem Gryżewskim. Lokal przy ulicy Jasnej 6, w którym 
wcześniej mieściła się karczma pod taka samą nazwą, zaoferował Antoni 
Szajnowicz, wujek jednego z najlepszych alianckich agentów II wojny świa-
towej Jerzego Szajnowicza-Iwanowa37. Ofi cjalne otwarcie gospody nastąpi-
ło 23 listopada. W jej działalność zaangażowały się także inne znane osobi-
stości, w tym ze świata sportu. Były to m.in. Jadwiga Jędrzejowska i Maria 
Kwaśniewska, które podobnie jak Kusociński i Tłoczyński obsługiwały go-
ści jako kelnerzy, w szatni zaś pracowali wywodzący się z Poznania teni-
sista Marian Mikołajewski czy przyjaciel i były klubowy kolega „Kusego” 
z Warszawianki, także biegacz, Czesław Skowroński. Gospoda stała się bar-
dzo popularna, nie tylko wśród entuzjastów sportu. Odwiedzano ją, aby roz-
mawiać na rozmaite tematy, m.in. o sytuacji politycznej w kraju i na świe-
cie czy przypuszczeniach co do dalszych losów wojny. Docierała tam nawet 

35 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 55–56; B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie…,op. cit., 
s. 278–279.
36 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 57.
37 Jerzy Szajnowicz-Iwanow był potomkiem Polki i Rosjanina, reprezentantem Polski 
w piłce wodnej. Jako nastolatek wyjechał z matką i ojczymem, który był Grekiem, do Sa-
lonik. W trakcie II wojny światowej był bohaterem greckiego ruchu oporu, a także agen-
tem brytyjskiego wywiadu, brał udział w wielu akcjach dywersyjnych. Skazany przez 
gestapo na potrójną karę śmierci, został rozstrzelany w Atenach w styczniu 1943 roku. 
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konspiracyjna prasa38. Częstymi gośćmi byli także nazistowscy żołnierze, co 
Kusociński skrzętnie wykorzystywał, podbierając im amunicję, którą przed 
wejściem do baru zostawiali wraz z pistoletami w specjalnie do tego przygo-
towanej skrzyni w szatni39.

Jeden z najlepszych polskich biegaczy w historii wstąpił także do Orga-
nizacji Wojskowej Wilki, do której należeli również inni sportowcy, m.in. 
dwukrotny triumfator zawodów balonowych o Puchar Gordona Benetta 
(1933, 1934) – major Franciszek Hynek, wieloboista i szkoleniowiec lekko-
atletyki Henryk Rębowski czy jedna z pierwszych w Polsce kobiet-pilotów 
Maria Wardasówna40. Otrzymał pseudonim „Prawdzic” i powierzono mu 
kierownictwo nad jedną z komórek wywiadu. Jego zaprzysiężenie nastąpiło 
pomiędzy 18 a 25 grudnia 1939 roku w jednym z mieszkań w bloku przy uli-
cy Chmielnej 12, które służyło Organizacji Wojskowej Wilki za miejsce spo-
tkań. Obecni byli m.in. Komendant Okręgu por. Witold Romanowski, który 
najprawdopodobniej był bezpośrednim zwierzchnikiem „Kusego”, i peł-
niący funkcję adiutanta Komendanta Głównego Roman Kluzowski, znany 
również jako „Halny”. Do zadań wielokrotnego medalisty mistrzostw Pol-
ski w biegach średnio- i długodystansowych należało m.in. tworzenie woj-
skowych komórek wywiadowczych. Odpowiadał on także za prowadzenie 
rejestru rozmieszczenia oraz stanu liczebnego uzbrojenia policyjnych i woj-
skowych jednostek okupanta, jak również gromadzenie informacji dotyczą-
cych ich magazynów wojskowych, które były potem wykorzystywane przy 
planowaniu i przeprowadzaniu akcji dywersyjnych i sabotażowych, czy też 
pomoc w zwalczaniu denuncjacji do władz okupacyjnych41. 

Jak wspominają osoby współpracujące z Kusocińskim, odznaczał się 
on wielkim męstwem, pozyskiwał wiele cennych informacji i potrafi ł po-
radzić sobie w wielu, niekiedy bardzo trudnych sytuacjach. Tak było m.in. 
w styczniu 1940 roku, kiedy wraz z Czesławem Skowrońskim, z którym ra-
zem biegali w barwach Warszawianki, a potem współpracowali w gospodzie 
Pod Kogutem, i innymi konspirantami transportował skrzynki po amunicji 
załadowane urządzeniami stacji nadawczej z ulicy Elektoralnej poza War-
szawę, a ich samochód ugrzązł w zaspach śniegu. Tuż za nimi zatrzymał 
się pojazd z sześcioma niemieckimi żołnierzami. Podobnie jak wielokrotnie 

38 R. Wryk, Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2015, s. 361; B. Tuszyń-
ski, Ostatnie okrążenie…,op. cit., s. 296.
39 B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie…,op. cit., s. 307. 
40 Ibidem, s. 294–295; B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 59–61. 
41 B. Tuszyński, „Kusy”, op. cit., s. 59–61.



Marta Marek

178

czynił to w czasie sportowej kariery na bieżni, także i tu wykazał się wielką 
odwagą i znalazł wyjście z sytuacji. Przekonał esesmanów, aby pomogli im 
i wspólnym wysiłkiem przesunęli oba auta, tak aby mogły zawrócić i poje-
chać w stronę stolicy. Zdołali tym sposobem bezpiecznie dowieźć skrzynki 
z powrotem do centrum miasta42. 

Niektórzy, jak m.in. stołeczne czasopismo konspiracyjne „Polska żyje”, 
wydawane z inicjatywy Komendy Obrońców Polski43, zarzucali Kusociń-
skiemu, podobnie jak i innym młodym konspirantom, zbytnią brawurę 
i sugerowali, że mylnie odbiera on ostrożność i przezorność jako przejaw 
tchórzostwa. Ostrzegali oni jednocześnie, że takie zachowanie może przy-
czynić się do niepowodzenia ich podziemnej działalności. Ponoć asowi bież-
ni, przywykłemu do sławy i poklasku, ciężko było odnaleźć się w nowej 
i trudnej rzeczywistości, a także przystosować do niej i do szarej codzien-
ności44. 

Kusociński został aresztowany 28 marca 1940 roku ok. godziny 19, 
gdy wracał do swojego mieszkania przy ul. Noakowskiego 16, które dzie-
lił z matką i siostrą. Jak się okazało po jakimś czasie, był to efekt plano-
wanej akcji wymierzonej przeciwko Organizacji Wojskowej Wilki, której 
był członkiem45. Został ponoć zadenuncjowany przez niemieckiego agen-
ta Szymona Wiktorowicza. Śledztwo przeciwko „Kusemu” trwało niemal 
trzy miesiące. W tym czasie przebywał m.in. w Alei Szucha i na Pawiaku, 
gdzie był bity i torturowany. Mimo to nie wydał nikogo ze współtowarzyszy 
broni, kategorycznie odmawiając współpracy z okupantem46. Proponowano 
mu ponoć nawet objęcie posady trenera niemieckich biegaczy, miał go na-
wet do tego przekonywać sam Heinrich Himmler, który podobno odwiedził 
jego celę, zdecydowanie jednak odrzucił on ową propozycję. 21 czerwca 
1940 roku został rozstrzelany podczas masowej egzekucji w podwarszaw-

42 B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie…,op. cit., s. 306.
43 Polska organizacja konspiracyjna, zawiązana w Lublinie z inicjatywy majora Bole-
sława Studzińskiego, która działała w latach 1939–1943 i skupiała w swoich szeregach 
ok. 10 tys. osób.
44 B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie…,op. cit., s. 303–305.
45 B. Tuszyński, Ostatnie okrążenie…,op. cit., s. 313; B. Tuszyński, Polscy olimpijczy-
cy, op. cit., s. 458. 
46 M. Stokłosa, A. Wójcik, Janusz Kusociński, op. cit., s. 40.
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skiej miejscowości Palmiry47. Miał 33 lata. Wraz z nim zginęli wtedy także 
dwaj inni olimpijczycy – Feliks Żuber48 i Tomasz Stankiewicz49, 50.

Zakończenie
Janusz Kusociński to bezsprzecznie wielka i niesamowita postać, praw-

dziwy fenomen zarówno w Polsce, jak też i na skalę światową. Od lat przed-
stawiany jest jako wzór, jego nazwisko znają nie tylko starsi, ale także i młod-
si entuzjaści sportu. Niełatwo znaleźć zawodnika równie zdeterminowanego 
i konsekwentnego w dążeniu do celu, z tyloma sukcesami i z taką niezłomną 
postawą i hartem ducha w obliczu wszelkich przeciwności losu. Odnosząc 
sukcesy na bieżni, przyczyniał się do rozwoju sportu i wzrostu jego popu-
larności w Polsce i sławił ojczyznę na arenach międzynarodowych. Czę-
sto pisano o nim w zagranicznej prasie. Zyskał wielkie uznanie przeciw-
ników, w tym tego najgroźniejszego – Paavo Nurmiego. Dziewięciokrotny 
mistrz olimpijski z Finlandii, którego polski biegacz zawsze podziwiał i ma-
rzył, aby pokonać na bieżni, podarował mu nawet nóż typu fi nka – podczas 
Igrzysk w Los Angeles (1932). 

„Kusy” jest także uosobieniem bohaterstwa i patriotyzmu. W obliczu 
wojny nie wahał się ani chwili i włączył do walk w obronie kraju, wykazując 
się wielką odwagą i niezłomnością. Poświęcił dla niej to, co miał najcenniej-
sze – własne życie. Swoją postawą i fi lozofi ą, ogromną miłością do ojczyzny 
dowiódł, że, jak mało kto, bezsprzecznie zasługuje na miejsce w panteonie 
polskich bohaterów narodowych. 

Legenda o nim jest wciąż w polskim społeczeństwie żywa. Uhonorowa-
no go wieloma nagrodami, jego imieniem nazwano również wiele szkół, 
parków, stadionów czy ulic. Co roku rozgrywany jest także międzynaro-
dowy mityng lekkoatletyczny dla uczczenia jego pamięci. Po raz pierwszy 
Memoriał im. Janusza Kusocińskiego odbył się w Warszawie w 1954 roku, 
w 14. rocznicę jego śmierci. Dotychczas rozegrano 65 edycji. 

47 M. Smolińska, Janusz Kusociński, czyli jak nie kapitulować, „Magazyn Bieganie”, 
https://www.magazynbieganie.pl/janusz-kusocinski-kapitulowac/ [dostęp: 05.03.2020].
48 Lekkoatleta, zawodnik Warszawianki. W 1928 startował w biegu na 400 m podczas 
Igrzyskach IX Olimpiady w Amsterdamie. 
49 Kolarz, wraz z Józefem Langem, Franciszkiem Szymczykiem oraz Janem Łazar-
skim wywalczył srebrny medal w drużynowym wyścigu torowym na 4 km na docho-
dzenie w Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu w 1924 roku. 
50 M. Stokłosa, A. Wójcik, Janusz Kusociński, op. cit., s. 40.
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W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie pozostał po Januszu Kuso-
cińskim bardzo wyraźny ślad. Posiadamy sporo pamiątek, które przekazała 
nam siostra mistrza – Janina Czaplińska. Są wśród nich m.in. medale, pla-
kiety nagrodowe i pamiątkowe, odznaczenia oraz dyplomy, w tym ten uni-
katowy, czyli olimpijski. Najcenniejsze trofeum – medal z igrzysk, trafi ł do 
Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na stołecznym Starym Mie-
ście. Został jednak skradziony w 1981 roku i, jak wiele na to wskazuje, 
bezpowrotnie utracony. 

Marta Marek

Dyplomy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za zdobycie mistrzostwa Polski w biegu na przełaj oraz 
na 5 km (1928)
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Janusz Kusociński na trasie biegu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w Krakowie (1930), MSiT

Janusz Kusociński, Stanisław Petkiewicz i Paavo Nurmi przed startem biegu na 5000 m w Królewskiej 
Hucie (1931), MSiT
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 Janusz Kusociński na mecie biegu na 10 000 m podczas Igrzysk X Olimpiady w Los Angeles (1932), MSiT

Janusz Kusociński na stadionie w Los Angeles, tuż przed 
ceremonią podczas której zostanie udekorowany złotym 
medalem za zdobycie mistrzostwa olimpijskiego w biegu 
na 10 000 m (1932), MSiT

Janusz Kusociński podczas mityngu lekkoatletycznego na 
stadionie S.C. Charlottenburg w Berlinie (1934), MSiT.
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Stoper marki Longines, nagroda dla Janusza Ku-
socińskiego za trzykrotne zwycięstwo w wiosen-
nych biegach na przełaj Ośrodka Wychowania 
Fizycznego w Warszawie (1931)

Dyplom za zwycięstwo w biegu na 10 000 m podczas Igrzysk X Olimpiady w Los Angeles (1932)

Nóż typu fi nka ofi arowany Januszowi Kusociń-
skiemu przez Paavo Nurmiego podczas Igrzysk 
X Olimpiady w Los Angeles (1932)
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Janusz Kusociński – the indomitable Olympic athlete, 
hero of both track and battlefi eld 

Keywords 
Janusz Kusociński, Warsaw, Poland, sport, athletics, Olympic Games, World 
War II, underground activity

Abstract
The interwar period was a time that brought many positive changes in Poland. It saw 
dynamic development in many areas of life, including sports. The independent Poland 
gave birth to a number of excellent competitors in various disciplines, whose names 
are known to several generations of fans. To this day, despite the passage of years, they 
evoke many positive emotions and pleasant memories. Undoubtedly, one such fi gure is 
Janusz Kusociński, an excellent sportsman and a great patriot who sacrifi ced his life to 
defend his homeland. This text focuses on presenting the sports activities of this excep-
tional athlete – Poland’s fi rst gold medallist in male competitions widely regarded as one 
of the best runners in the history of our country – as well as his underground activities 
during World War II. 

Janusz Kusociński – der unbeugsame Olympionike, 
der heroische Held der Laufbahn und des Kampff eldes

Schlüsselwörter 
Janusz Kusociński, Warschau, Polen, Sport, Leichtathletik, Olympische Spiele, 
Zweiter Weltkrieg, Konspiration

Kurzfassung
Die Zwischenkriegszeit ist eine Zeit, die zu vielen positiven Veränderungen in Polen 
geführt hat. Es gab eine dynamische Entwicklung in vielen Lebensbereichen, auch im 
Sport. Das unabhängige Polen brachte eine Reihe hervorragender Spieler in verschie-
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denen Disziplinen hervor, deren Namen mehreren Generationen von Fans bekannt sind. 
Bis zum heutigen Tag rufen sie trotz der vergangenen Jahre viele positive Emotionen 
und angenehme Erinnerungen hervor. Eine solche Figur ist zweifellos Janusz Kuso-
ciński, ein ausgezeichneter Sportler und großer Patriot, der sein Leben für die Vertei-
digung seines Heimatlandes opferte. Dieser Text konzentriert sich darauf, sowohl die 
sportlichen Aktivitäten dieses herausragenden Leichtathleten, des ersten polnischen 
Olympiasiegers bei Männerwettbewerben, der weithin als einer der besten Läufer in der 
Geschichte unseres Landes gilt, als auch in der konspirativen Geschichte während des 
Zweiten Weltkriegs vorzustellen.

Януш Кусочиньский – непоколебимый олимпиец, 
герой беговых дорожек и полей сражений 

Ключевые слова
Януш Кусочиньский, Варшава, Польша, легкая атлетика, Олимпийские 
игры, Вторая мировая война, подполье

Резюме
Межвоенный период принес Польше множество положительных изменений. На-
ступило динамическое развитие во многих областях жизни, в том числе – в спорте. 
В независимой Польше было воспитано поколение замечательных спортсменов, 
занимающихся различными видами спорта, которых имена известны несколь-
ким поколениям болельщиков. Даже по прошествии лет они вызывают множе-
ство положительных эмоций и оживляют приятные воспоминания. Одной из этих 
личностей несомненно был Януш Кусочиньский, замечательный спортсмен и ве-
ликий патриот, отдавший свою жизнь за родину. В настоящем тексте внимание 
сосредоточено на представлении как спортивной деятельности этого выдающе-
гося спортсмена, первого польского обладателя золотой олимпийской медали сре-
ди мужчин, повсеместно считающегося одним из величайших бегунов в истории 
Польши, так и подпольной в годы Второй мировой войны.
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Specyfi ka polskiej emigracji do Brazylii

Słowa kluczowe

Wieś polska w XIX w., chłopi, agenci emigracyjni, emigracja, Brazylia, 
II Rzeczpospolita

Streszczenie

W polskim dyskursie o emigracji wychodźstwo osadnicze nie zajmuje należytego 
miejsca. Uwaga badaczy koncentruje się głównie na emigracji zarobkowej oraz po-
litycznej. Szczególnie ta ostatnia jest gloryfi kowana, gdyż wpisuje się w martyrolo-
giczną wizję dziejów Polski. Ponadto była ona udziałem głównie szlachty (później 
ziemiaństwa i arystokracji) i osób z tych środowisk się wywodzących. Tymczasem 
emigracja zarobkowa i osadnicza objęła głównie niższe warstwy społeczne. Naj-
liczniejszą grupą społeczną tej emigracji byli chłopi. W poniższym artykule kon-
centrujemy się na specyfi ce polskiej emigracji do Brazylii. Nadal obowiązuje bo-
wiem w społeczeństwie polskim wiele mitów z nią związanych. Jeden z nich głosi, 
że ze względu na chłopski rodowód imigracji polskiej w Brazylii polska diaspora 
w tym kraju dysponowała niewielkim potencjałem twórczym i intelektualnym. Do-
robek ten jednak – co prawda rozproszony po znacznych obszarach czasu i prze-
strzeni Brazylii – jest całkiem spory zarówno w sensie znaczenia, jak i rozmiarów. 
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Aby ukazać specyfi kę polskiej emigracji do Brazylii, trzeba ją widzieć 
w szerszej perspektywie, na tle europejskim. Trzeba mieć świadomość, że 
wychodźstwo z ziem polskich do Brazylii było elementem większego pro-
cesu migracyjnego z Europy do Ameryki. W procesie tym uczestniczyli 
oczywiście Polacy, ale – trzeba to jasno powiedzieć – nie byli tego procesu 
najważniejszym elementem. Emigranci z ziem polskich ustępują tutaj ilo-
ściowo emigracji z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Japonii czy też Niemiec. 
Według wyliczeń Ruy Wachowicza w latach 1820–1955 do Brazylii przyby-
ło 129 515 osób z ziem polskich, co stanowi 2,4% całej imigracji zagranicz-
nej tego okresu. Sytuuje to imigrantów z ziem polskich na szóstym miejscu 
pod względem wielkości za imigracją włoską (29%), portugalską (28,1%), 
hiszpańską (11,5%), niemiecką (4,3%) i japońską (3,6%)1. 

Według ustaleń większości badaczy, u podstaw dziewiętnastowiecznej 
masowej emigracji z Europy do krajów obu Ameryk legła eksplozja demo-
grafi czna, której towarzyszyła rewolucja przemysłowa, zapoczątkowana 
w Anglii w połowie XVIII wieku i rozprzestrzeniająca się w latach następ-
nych na obszar Europy południowej i środkowej2. Przyrost naturalny był 
konsekwencją poprawy warunków życia, w tym m.in. wzrostu higieny, upo-
wszechnienia się nowych roślin wyżywieniowych, takich jak np. ziemniaki. 
Wśród innych przyczyn wymieniany jest postęp w dziedzinie rolnictwa, któ-
rego następstwem były ogromne rzesze różnych kategorii ludzi bezrolnych 
na wsi. Znacznej ich części nie był w stanie jednak wchłonąć rozwĳający się 
przemysł, usługi i inne zajęcia pozarolnicze. Nie mniej ważnym powodem 
emigrowania była także chęć poprawienia swojego położenia materialnego. 
Tym bardziej że kraje imigracyjne (głównie Argentyna i Brazylia) nie tylko 
otworzyły swoje granice, ale popierały imigrację, zapewniając imigrantom 
bezpłatny przejazd, przydział ziemi, tani kredyt oraz wiele innych udogod-
nień3. Mobilności mieszkańców Starego Kontynentu sprzyjał także rozwój 
komunikacji. Parowce, które wyparły żaglowce, w 1890 stanowiły 57%, 
a w 1920 – 94% tonażu światowej fl oty. Zaoferowały one większy komfort 
podróży, jak również skróciły czas przemieszczania się z kontynentu na kon-
tynent. Rozwój i upowszechnienie sieci kolejowej w Europie w drugiej po-
łowie XIX wieku zapewniły połączenie głównych portów, takich jak Ham-

1 R. Wachowicz, Aspectos da imigração polonesa no Brasil, „Projecões”, t. 1, 1999, 
s. 16.
2 K. Smolana, Za Ocean po lepsze życie, [w:] Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, 
Warszawa 1983, s. 40 i nast.
3 Emigration from Europe 1815–1914, red. Ch. Ericson, London 1976, s. 12–13.
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burg, Brema, Antwerpia, Triest, Genua – z wnętrzem kontynentu, a co za 
tym idzie, ułatwiały przemieszczanie się ludności.

W przypadku Polski wpływ na emigrowanie miała, oprócz wyżej wymie-
nionych czynników, powikłana i tragiczna historia naszego kraju. W prze-
ciwieństwie do innych krajów europejskich duży udział przy emigracji od-
grywały czynniki polityczne. Stymulowały one wychodźstwo po upadku 
Napoleona i nieudanych powstaniach narodowych, rewolucji 1905 roku, 
po II wojnie światowej. Nie sposób wymienić wszystkich wojskowych, in-
żynierów, lekarzy czy artystów, którzy odegrali znaczącą rolę w różnych 
dziedzinach brazylijskiego życia. Jednakże indywidualni emigranci szybko 
wtapiali się w miejscowe środowiska, nie tworząc skupisk zwartych, które 
miałyby późniejszą kontynuację. Początek zbiorowości, która okazała się 
trwała, dali dopiero polscy chłopi, których pierwsza grupa przybyła do Bra-
zylii przed 151 laty, w 1869 roku. 

Jak do tego doszło? Na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku do-
konywały się niezwykle szybkie zmiany społeczne, wywołane reformami 
uwłaszczeniowymi i rozwojem kapitalizmu. Pod wpływem tych czynników 
zachodził proces przekształcania się społeczeństwa stanowego w społeczeń-
stwo klasowe bądź – jak chcą inni – ze społeczeństwa feudalnego w społe-
czeństwo nowoczesne. Najliczniejszą grupą tego społeczeństwa byli chłopi. 
Wieś polska – w sensie socjologicznym – nie była jednak monolitem. Różni-
ce występowały nie tylko pod względem majątkowym, ale także pod wzglę-
dem świadomości społeczno-politycznej, ekonomicznej oraz narodowej. Na 
mocy ukazów uwłaszczeniowych, które uwolniły ludność wiejską od pań-
szczyzny, ziemię otrzymała tylko część chłopów. Liczba bezrolnych zwięk-
szała się sukcesywnie i pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX wieku w sa-
mym tylko Królestwie Polskim była szacowana na około 1,2 mln4. Masy tej 
nie był w stanie wchłonąć rozwój miast i przemysłu. Rozwĳający się na zie-
miach polskich przemysł słabo modernizował kraj i jego strukturę społecz-
ną, w której wciąż dominował model arystokratyczno-szlachecki. Chłopski 
głód ziemi i niewielka chłonność rynku na podaż siły roboczej stworzyły 
ogromny potencjał emigracyjny na wsi polskiej. 

Ten potencjał emigracyjny spotkał się z zainteresowaniem ówczesnych 
brazylijskich elit politycznych, które forsowały bardzo liberalną politykę imi-
gracyjną. Co więcej, od 1884 r. niektóre rządy stanowe, a wkrótce także rząd 
federalny refundowały emigrantom koszty przejazdu do Brazylii. Dlaczego 

4 I. Pietrzak-Pawłowska, Królestwo Polskie w okresie wielkokapitalistycznym 1885–
1900, [w:] Historia Polski, t. 3, cz. 1, Warszawa 1965, s. 533.
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to robiono? Otóż Brazylia od czasów kolonialnych była krajem słabo zalud-
nionym – w 1822 r. liczyła około 4 milionów mieszkańców. Po uzyskaniu 
niepodległości dążyła do modernizacji gospodarki i upodobnienia się do Eu-
ropy. Jednym z elementów tej modernizacji miało być znalezienie alterna-
tywnej dla niewolnictwa siły roboczej. Plantacje kawy, prężnie rozwĳające 
się aglomeracje miejskie (Rio de Janeiro, São Paulo) wzmagały zapotrze-
bowanie na ręce do pracy. Tymczasem tradycyjny dopływ siły niewolniczej 
z Afryki był na wyczerpaniu. To zapotrzebowanie wzrosło jeszcze bardziej, 
gdy 13 maja 1888 roku niewolnictwo zostało w Brazylii ostatecznie zniesio-
ne. Otwarcie granic dla chłopskich osadników z Europy było dla brazylij-
skiej klasy politycznej realną perspektywą odejścia od latyfundialnej struk-
tury brazylĳskiego rolnictwa. W południowych stanach Brazylii było to tyle 
łatwiejsze, że znajdowały się tu znaczne obszary ziemi, która była własnością 
publiczną, praktycznie niezaludnioną. Imigranci z Europy mieli również za 
zadanie poprawić strukturę etniczną ludność Brazylii. W 1890 roku na około 
14 milionów mieszkańców tego kraju około 2 milionów stanowili Murzyni5. 

Pierwsze grupy emigrantów zarobkowych z ziem polskich wywodziły 
się z zaboru pruskiego. Siłą napędową wychodźstwa był tu nierównomier-
ny rozwój gospodarczy. Rewolucja przemysłowa dotarła na te ziemie naj-
wcześniej, już w połowie XIX wieku, aczkolwiek wiele wynalazków tech-
nicznych niektóre zakłady zastosowały już wcześniej. Najważniejszym 
i najbardziej rozwiniętym okręgiem przemysłowym był Górny Śląsk, gdzie 
przeważało górnictwo i hutnictwo. W innych regionach zaboru pruskiego, tj. 
na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce, dominowało rolnic-
two6. Rozwarstwienie i dominacja gospodarstw wielkochłopskich była tu, 
podobnie zresztą jak prawie w całym zaborze pruskim, szczególnie duża. 
W przeciwieństwie jednak do pozostałych dzielnic rozbiorowych nie nastę-
pował tu proces rozdrabniania gospodarstw, ponieważ nie można było ich 
dzielić. Na emigrację udawali się członkowie rodzin, którzy nie mogli prze-
jąć gospodarstw swoich rodziców.

Emigracji Polaków z zaboru pruskiego sprzyjała także administracja pań-
stwowa, która starała się osłabić zamieszkujący tam żywioł polski oraz dąży-
ła do poszerzeniu niemieckiego stanu posiadania, szczególnie w prowincjach 
wschodnich. Symbolami tej polityki było utworzenie w roku 1886 Komisji 
Kolonizacyjnej, wydanie noweli do ustawy osadniczej z 1904 roku, przyję-

5 M. Kula, Historia Brazylii, Warszawa 1987, s. 91–106.
6 I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX 
wieku, Warszawa 1984, s. 170 i nast.
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cie ustawy o wzmocnieniu niemieckiego stanu posiadania z 1912 roku oraz 
wiele innych7. W ostatnich latach wieku XIX i pierwszym czternastoleciu 
wieku XX emigracja z zaboru pruskiego odbywała się w myśl przepisów nie-
mieckiej ustawy o wychodźstwie z 9 czerwca 1897 roku. Jedyne ogranicze-
nie w emigracji to spełnienie obowiązku przymusowej służby wojskowej8. 

Z zaboru pruskiego pochodził Sebastian Woś (1844–1933)9, słusznie 
uważany za „ojca” Polonii brazylijskiej. Uciekając przed służbą w armii 
pruskiej, przybył w 1867 roku do Brazylii już pod przybranym nazwiskiem 
Edmunda Saporskiego i zatrzymał się w stanie Santa Catarina, podówczas 
silnie kolonizowanym przez przedsiębiorczych Niemców. Zabiegi prowa-
dzone przez tych ostatnich zachęciły go do sprowadzenia z rodzinnych Sioł-
kowic pod Opolem krewnych i przyjaciół. W roku 1869, po wielu stara-
niach, udało mu się ulokować 16 rodzin w miejscowości Brusque, na kolonii 
Sixteen Lots opuszczonej przez Irlandczyków. Rok później przybyła tutaj 
kolejna grupa emigrantów. Łącznie do Santa Catariny w latach 1869–1870 
przybyły 32 rodziny emigrantów, które łącznie liczyły 164 osoby. Na 28 zi-
dentyfi kowanych rodzin były 3 kmiece, 12 zagrodniczych i chałupniczych, 
4 rzemieślnicze i 9 komorniczych10. Ciężkie warunki klimatyczne, nieprzy-
chylne rolnictwu tereny oraz zatargi z sąsiadującymi Niemcami sprawiły, 
że Saporski udał się do prowincji Paraná i u tamtejszych władz wyjednał 
– przy pomocy księdza Antoniego Zielińskiego (ur. 1825) – dogodniejsze 
ziemie dla swoich rodaków. Były to tereny podkurytybskie, częściowo po-
kryte jeszcze gęstymi i dziewiczymi lasami araukariowymi. Zwarte osady 
polskie, takie jak Pilarzinho, Abranches, Orleans, Santo Ignácio, Dom Pe-
dro, Dona Augusta, Lamenha, Tomás Coelho, Zacarias, Muricí, Inspetor 

7 L. Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850–1918, Warszawa 1973, s. 190–196, 
285–310.
8 G.M. Kowalski, Prawna regulacja wychodźstwa na ziemiach polskich pod panowa-
niem pruskim w latach 1794–1914, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LVIII, 2006, 
z. 2, s. 199–224.
9 O Wosiu-Saporskim pisali m.in.: J. Pitoń, Saporski w ramach dat, [w:] Kalendarz 
„Ludu”, Curitiba 1971, s. 74–80. Tekst ten, pod tym samym tytułem, ale w nieco zmie-
nionej formie, ukazał się w książce Emigracja polska w Brazylii. 100 lat osadnictwa, 
Warszawa 1971, s. 81–89; zob. ponadto: E. Miś, Losy i rola siołkowiczan w Brazylii 
ze szczególnym uwzględnieniem działalności Sebastiana Edmunda Wosia-Saporskiego, 
[w:] Konferencja popularnonaukowa „100 lat Polonii brazylijskiej”, Opole 1969; a tak-
że przedmowę B. Hajduka w książce: E. S. Woś-Saporski, Pamiętnik z brazylijskiej 
puszczy, Katowice 1974, s. 5–51.
10 K. Groniowski, Polska emigracja zarobkowa w Brazylii, Wrocław 1972, s. 8.
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 Carvalho, utworzyły wkrótce wokół Kurytyby pierścień, nazywany później 
„Nova Polônia”11. W następnych dziesięcioleciach chłopów lokowano także 
w innych stanach, przede wszystkim w Santa Catarina i Rio Grande do Sul.

W Galicji początek emigracji na inne kontynenty rozpoczął się w latach 
pięćdziesiątych XIX wieku, choć znaczne rozmiary osiągnął dopiero w la-
tach siedemdziesiątych tego stulecia. Nad sytuacją gospodarstw chłopskich 
w tej dzielnicy zaciążyła wadliwa struktura agrarna. Chłopi, wyzwoleni 
z poddaństwa i dopuszczeni do wolnego obrotu ziemią, legalizowali zakaza-
ne dotąd działy rodzinne. Efektem tego procesu była ogromna ilość gospo-
darstw niesamodzielnych ekonomicznie. W 1882 roku zagród posiadających 
mniej niż 2 ha było ponad 17%, od 2 do 5 ha − prawie 21%, od 5 do 10 ha 
− niecałe 32%, od 10 do 20 ha – ponad 21% i gospodarstw od 20 do 50 ha 
tylko nieco ponad 8%. W miarę upływu czasu rozdrobnienie pogłębiało się, 
czego skutkiem był fakt, iż na początku XX wieku 4/5 gospodarstw liczyło 
poniżej 5 hektarów ziemi12. Dodatkową plagą była tutaj także szachownica 
pól i katastrofalny poziom oświaty. Ten stan beznadziei i zacofania dosko-
nale oddał Stanisław Szczepanowski w znakomitej książce, wydanej w 1888 
roku, pod tytułem Nędza Galicji w cyfrach.

Pierwsza grupa emigrantów galicyjskich do Brazylii wyjechała w 1873 
roku. Emigracja trwała ze zmiennym nasileniem do 1914 roku, ale kulmi-
nacyjny moment osiągnęła w latach 1895–1897, wywołując tzw. galicyjską 
„gorączkę brazylijską”. Znaczny odsetek emigrantów stanowili tzw. Rusini. 
W rzeczywistości byli to Ukraińcy, którzy dopiero w Brazylii odkryli swoją 
prawdziwą tożsamość narodową. Na podstawie współczesnych relacji sta-
rostów wiadomo, że do wyjazdów tych przyczyniły się bezpośrednio nie-
urodzaj, zadłużenie, egzekucje sądowe, brak zarobku, niskie płace w cza-
sie żniw oraz oddziaływanie napływających do kraju listów z Brazylii. Już 
w 1876 roku, według starosty tarnowskiego, podekscytowani wyjazdami do 
Ameryki włościanie sprzedawali majątek za bezcen, ulegając powszechne-
mu przekonaniu, że jadą do kraju mlekiem i miodem płynącego13.

Sprawy emigracji w monarchii austro-węgierskiej regulowała Konstytu-
cja z 1867 roku. Możliwość legalnego wychodźstwa – podobnie jak w zabo-
rze pruskim − ograniczona była jedynie obowiązkiem odbycia służby woj-

11 K. Głuchowski, Wśród pionierów polskich na antypodach. Materiały do problemu 
osadnictwa polskiego w Brazylii, Warszawa 1927, s. 12–14. 
12 S. Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów w zaborze austriackim, [w:] Hi-
storia chłopów polskich, t. 2, Warszawa 1972, s. 248.
13 K. Groniowski, op. cit., 15 i nast.
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skowej. Stąd też do pierwszej wojny światowej represje i sankcje dotykały 
osoby nieprzestrzegające tych zasad, a także te, które organizowały emigra-
cję z naruszeniem tzw. ustaw wojskowych. Przed opuszczeniem cesarstwa 
austriackiego obywatel nie musiał się ubiegać o zezwolenie na wychodź-
stwo. Nie istniał również obowiązek paszportowy14. Wiedeń, w przeciwień-
stwie do innych państw europejskich, nie wypracował do 1914 roku odręb-
nej ustawy emigracyjnej.

Najtrudniej było emigrować z zaboru rosyjskiego. W interesującym nas 
tu okresie w cesarstwie rosyjskim obowiązywały niezwykle surowe przepisy 
dla udających się na emigrację. Praktycznie każda osoba decydująca się na 
wyjazd musiała zdobyć zgodę odnośnych władz, a każdy emigrant powinien 
mieć paszport (oprócz Rosji tylko Turcja posiadała obowiązek paszporto-
wy). Osoby niestosujące się do tych norm były sądzone z paragrafów rosyj-
skiego Kodeksu Karnego. Źródeł owego ustawodawstwa należy upatrywać 
w carskiej polityce represji wobec niepodległościowych aspiracji Królestwa 
Polskiego. Taki system prawny panował również w czasie masowego wy-
chodźstwa chłopskiego z Królestwa Polskiego15.

Gorączka emigracyjna w Królestwie Polskim, która miała miejsce w la-
tach 1890–1892, rozpoczęła się – podobnie jak w innych zaborach – w okre-
sie trwającego od 1884 roku kryzysu agrarnego. Spowodowany był on na-
pływem do Europy zboża amerykańskiego. Przyczynił się do spadku cen 
pszenicy, załamania eksportu do Anglii, utrudnień w zbycie płodów rolnych 
do Niemiec. Odbił się on także − poprzez ograniczenie wymiaru pracy oraz 
obniżenie wysokości płac − na sytuacji ludności zatrudnionej zarówno na 
stałe, jak i dorywczo we dworach. Nieurodzaj, zwłaszcza w 1889 roku, sytu-
ację jeszcze pogorszył. Wieś ulegała procesowi szybkiego rozwarstwienia – 
na szczycie tej swoistej drabiny posiadania była stosunkowo niewielka gru-
pa bogatych chłopów, w znacznej mierze nabywców parcelowanych ziem, 
których gospodarstwa niewiele różniły się od małych folwarków. Środkową 
część piramidy zajmowała stosunkowo duża ilość gospodarstw średnich, któ-
re w wyniku działów rodzinnych ulegały szybkiemu rozdrabnianiu i zasilały 
największą grupę mieszkańców wsi − proletariat wiejski. Duży przyrost na-
turalny powodował, że liczba ludności bezrolnej − w większości dorywczo 

14 Więcej na ten temat zob.: G.M. Kowalski, Prawna regulacja wychodźstwa na zie-
miach polskich pod panowaniem austriackim w latach 1832–1914, „Czasopismo Praw-
no-Historyczne”, t. 54, 2002, z. 1. 
15 G.M. Kowalski, Prawna regulacja wychodźstwa w Królestwie Polskim w latach 
1815–1914, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 55, 2003, z. 2, s. 553.
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tylko zatrudnianej, bardzo źle uposażonej, często fatalnie traktowanej – była 
ogromna16. Przeludnienie było odtąd stałym elementem krajobrazu wiejskie-
go tych ziem, a problem ten nie został rozwiązany praktycznie do 1945 roku. 

W każdym z zaborów emigracja była realizowana przy pomocy pośred-
ników, którymi były zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje. Zajmo-
wały się one werbunkiem wychodźców i handlem kartami okrętowymi, po-
pularnie zwanymi z niemiecka szifkartami. Bardzo często owe instytucje, jak 
również ich przedstawiciele, zwani agentami, dopuszczali się poważnych 
oszustw i przestępstw wobec emigrantów17. Wiedzę o Brazylii wśród społe-
czeństwa wiejskiego i małomiasteczkowego kształtowali przede wszystkim 
agenci emigracyjni, których zadaniem było werbować chętnych na wyjazd. 
Oczywiście najpierw pojawili się oni na ziemiach zaboru pruskiego. Prasa 
z tego okresu sukcesywnie informowała swoich czytelników o ich działal-
ności. Dowiadujemy się z niej między innymi, że wiosną 1872 roku na Po-
morzu i w Wielkopolsce działalność agitacyjną prowadził Karol Börnstein 
z Bremy18, który współpracowników szukał wśród nauczycieli wiejskich, po-
nieważ − jak sam przyznawał − „nauczyciel największe posiada u ludu zaufa-
nie”19. W latach następnych aktywni byli agenci z Hamburga i Antwerpii20. 

Oczywiście sama działalność agentów, krążących od wsi do wsi, czyta-
jących prawdziwe lub sfałszowane listy od rzekomo szczęśliwych osadni-
ków z Brazylii, nie byłaby w stanie poruszyć chłopów i skłonić do maso-
wych wyjazdów za ocean, gdyby nie istniała wśród nich sprzyjająca temu 
atmosfera. Toteż nie można się dziwić, że gdy w roku 1890 dotarły na ziemie 
zaboru rosyjskiego informacje o bezpłatnym nadawaniu ziemi w Brazylii 

16 J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski, t. 2, Poznań 1950, s. 229.
17 G.M. Kowalski, Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897–1918. Z badań nad dzie-
jami polskiego wychodźstwa, Kraków 2003, s. 29 i nast.
18 „Dziennik Poznański”, nr 94 z 25 IV 1872, s. 1; „Gazeta Toruńska”, nr 95, 27 IV 
1872, s. 4. 
19 „Dziennik Poznański”, nr 94, 25 IV 1872, s. 3.
20 K. Groniowski, op. cit., s. 12; „Niewyczerpany to temat, stąd często do niego się 
wraca – przestrzegała «Gazeta Toruńska». − W okolicy Gniewu z początkiem maja 
około 700 ludzi opuścić ma kraj ojczysty, i to za pośrednictwem jednego tylko agenta 
hamburskiego. Ludzie ci, którymi agenci po prostu handlują, mają być odstawieni do 
Brazylii, gdzie wpadną w szpony tamtejszych handlarzy. Kazano im pozabierać z sobą 
siekiery i fl inty, z czego wniosek, co tam ich czeka. Gdy im ktoś dbały o ich losy objaśnił 
brazylijskie stosunki klimatyczne i zapowiedział walki z Indianami, wielu zaczęło się 
namyślać, i niejeden poświęci zaliczone już 5 czy 10 tal. za miejsce na okręcie i pozo-
stanie w ojczyźnie”. Wychodźstwo, „Gazeta Toruńska”, nr 81 z 8 IV 1873, s. 3.



Specyfi ka polskiej emigracji do Brazylii

195

i o darmowym do niej przejeździe, chłopi dostali „gorączki”21. Fascynowała 
ich wielkość rozdawanych działek i urodzajność ziemi. Nie chcieli wierzyć 
w brak miast, rynków zbytu. Nie mogli sobie wyobrazić, aby istniał kraj bez-
ludny. Wyjaśnienia na ten temat wydawały im się intrygami, mającymi na 
celu pozbawienie ich okazji do usamodzielnienia się. Stąd też w roku 1890 
tysiące małorolnych chłopów sprzedawało swe gospodarstwa, robotnicy rol-
ni likwidowali swój dobytek, rzemieślnicy sprzedawali warsztaty i wszyscy 
tłumnie opuszczali kraj. Największy zapał do emigracji przejawiali bezrolni 
i właściciele gospodarstw karłowatych. Ci rzeczywiście wpadli w „gorącz-
kę”, zachęcając się wzajemnie do pośpiechu z obawy, aby rozdawania ziemi 
w Brazylii nie przerwano. 

Cechą charakterystyczną imigracji z ziem polskich do Brazylii, a częścio-
wo i do Argentyny, w przeciwieństwie do np. imigracji do Stanów Zjedno-
czonych, był fakt, że większość wyjeżdżała całymi rodzinami. Cel wyjazdu 
stanowiło zdobycie własnego gospodarstwa, które gwarantowało zabezpie-
czenie bytu. Do Stanów Zjednoczonych jechał z reguły mężczyzna sam, bez 
żony i dzieci. Ewentualnie później sprowadzał rodzinę bądź wracał do kraju. 
W przypadku Ameryki Łacińskiej było inaczej – kolonizacja rolna stawiała 
inne wymagania. Tu bez rodziny, przynajmniej żony, urządzenie się na go-
spodarstwie było niemożliwe22.

Chłopi polscy, którzy udawali się do Brazylii, byli zainteresowani przede 
wszystkim otrzymaniem ziemi, dlatego też w przeważającej mierze trafi ali na 
tereny stanów Paraná, Santa Catarina i Rio Grande do Sul. Nie interesowała 
ich praca na plantacjach kawy w stanie São Paulo czy Rio de Janeiro, która 
kojarzyła im się z obecną jeszcze w ich pamięci pańszczyzną. Oznaczało to 
dla nich nową podróż statkiem wzdłuż wybrzeża brazylijskiego, poprzez port 
Paranaguá, Florianópolis aż do dzisiejszego Porto Alegre. Skład procento-
wy przybyszów z Polski był prawie jednorodny – ponad 95% to chłopi. Byli 
to ludzie, którzy w swoim rodowodzie i pamięci przywieźli pańszczyznę, 
bardzo często mieli trudności z określeniem swojej tożsamości narodowej.

21 „Gorączka brazylijska jest chorobą zakaźną: ludzie wychodzą z kraju jedni za drugi-
mi, porwani jakimś owczym pędem graniczącym z utratą rozumu. Argument, iż po skar-
by fałszywe Brazylii nie lgną się ani Niemcy, ani Francuzi, ani Włosi – wywołuje nie-
wiarę. Na argument, iż wszelkie wiadomości są baśnią, jeden z amatorów odpowiedział 
nam wczoraj: «Ech, proszę pana, ja czytałem Triplina (!), to wiem, czym jest Brazylia». 
Słowa z kazalnicy również odbijają się bezskutecznie itd.”, Gorączka brazylijska, „Ku-
rier Warszawski”, nr 287, 5/17 X 1890, s. 2.
22 Zwrócił na to uwagę R. Wachowicz w książce O camponês polonês no Brasil, Cu-
ritiba 1981, s. 76.
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Ustalenie dokładnej liczby Polaków, którzy w latach 1869–1914 przy byli 
do Brazylii, jest niezwykle trudne. Pamiętać trzeba, iż ludność emigrowała 
z trzech zaborów. Brazylijskie statystyki imigracyjne odnotowywały Pola-
ków jako poddanych rosyjskich, austriackich bądź niemieckich. Szacuje się, 
iż podczas pierwszej „gorączki brazylijskiej” (1890–1892) za ocean wyje-
chało od 60 do 80 tysięcy małorolnych i bezrolnych chłopów z Królestwa, 
mimo przeszkód stawianych im przez władze carskie. Wielkość „gorączki” 
galicyjskiej szacuje się na około 25 tysięcy osób. Trzecia fala emigracyjna, 
licząca około 10 tysięcy, popłynęła w latach 1909–1912 głównie z Podlasia 
i Lubelszczyzny23. Na początku lat dwudziestych XX w. konsul polski w Ku-
rytybie, Kazimierz Głuchowski (1885–1941), polską grupę etniczną w Bra-
zylii szacował na 102 09624, z czego ok. 42 tysiące miało osiedlić się w Pa-
ranie, 32,3 tysiąca w Rio Grande do Sul, 6,75 tysiąca w Santa Catarina oraz 
21,5 tysiąca w São Paulo i w innych stanach. Współcześni badacze wychodź-
stwa polskiego do Brazylii przyjmują te dane, choć dopuszczają możliwość, 
aby te szacunki zwiększyć, lecz nie przekraczać granicy 115 tysięcy osób25. 

Polscy imigranci, którzy przyjechali do Brazylii przed 1914 rokiem, byli 
w o wiele trudniejszej sytuacji niż imigranci z innych krajów. Nieistnienie 
państwa polskiego powodowało, że pozbawieni byli oni opieki i pomocy 
konsularnej. Takie funkcje, w miarę możliwości, pełnił „człowiek-instytu-
cja”, wspomniany już Woś-Saporski. Był on nie tylko opiekunem, mierni-
czym, który wytyczał działki polskim imigrantom, ale także organizatorem 
życia społecznego Polaków. 

Emigracja do Brazylii z Polski niepodległej, a więc w latach 1918–1939, 
była spowodowana prawie takimi samymi przyczynami jak w okresie po-
przednim. Nadal istniało ogromne przeludnienie, w dużej części odziedzi-
czone po epoce sprzed 1914 roku. W latach dwudziestych utrzymywało się 
ono – mimo uchwalonej i realizowanej sukcesywnie reformy rolnej z 1925 
roku – na poziomie od 3 milionów w roku 192826 do 8,8 miliona w roku 
193527. Przemysł ówczesny nie był w stanie wchłonąć nadwyżki wolnych 

23 K. Groniowski, op. cit., s. 71, 78–79, 143–145.
24 K. Głuchowski, op. cit., s. 26–31. 
25 K. Groniowski, op. cit., s. 71, 78–79, 143–145.; M. Kula, Polono-Brazylijczycy 
i parę kwestii im bliskich, Warszawa 2012, s. 52. 
26 Z. Ludkiewicz, Podręcznik polityki agrarnej, t. 1, Warszawa 1932, s. 89.
27 J. Poniatowski, Przeludnienie wsi i rolnictwa, Warszawa 1936, s. 58. Przeważają-
ca część ekonomistów i środowisk naukowych II Rzeczypospolitej nie podzielała tych 
pesymistycznych wyliczeń Poniatowskiego. Również poważna historiografi a po II woj-
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rąk do pracy pomimo takich przedsięwzięć, jak budowa Gdyni czy Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego. Ponadto emigracja była wykorzystywa-
na przez rządzących jako narzędzie pewnych tendencji politycznych istnie-
jących w ówczesnej Polsce. Jedni widzieli w niej istotny czynnik naprawy 
stosunków agrarnych, aktywizacji portów morskich i rozwoju rodzimej floty 
pasażerskiej, ożywienia handlu zagranicznego. Dla innych miała być wstę-
pem do realizacji polskiej polityki kolonialnej oraz sposobem na uzdrowie-
nie stosunków narodowościowych, głównie poprzez skłonienie do emigracji 
Żydów i Ukraińców. 

W całym okresie międzywojennym z Polski do Brazylii wyjechało ponad 
41 tysięcy Polaków28. Z bardziej szczegółowych danych wynika, że wśród 
emigrantów zdecydowaną większość stanowili przedstawiciele mniejszości 
narodowych, około 70%. Byli to głównie Żydzi i Ukraińcy. Jeśli zaś chodzi 
o emigrantów chłopskich, którzy zdecydowali się w tym okresie na wyjazd 
do Brazylii, to musieli się liczyć z innymi realiami niż przed 1914 rokiem. 
Emigrujący musiał posiadać środki na opłacenie podróży oraz pieniądze na 
przeżycie w pierwszym okresie gospodarowania. Wychodźstwo tego okre-
su miało także inny charakter niż poprzednio. W znacznej części była to już 
emigracja zorganizowana i kierowana przez instytucje prywatne i państwo-
we, rozwijające się w Polsce za sprawą ruchu kolonialnego. 

Za przykład może tu posłużyć nieudana kolonizacja w stanie Espirito 
Santo, prowadzona przez Warszawskie Towarzystwo Kolonizacyjne. Fir-
ma ta 6 października 1928 roku podpisała z gubernatorem stanu Espirito 
Santo umowę osadniczo-kolonizacyjną, na mocy której strona brazylijska 
bezpłatnie przekazała Towarzystwu 50 tysięcy hektarów ziemi w zamian 
za osiedlenie w przeciągu 8 lat 1800 rodzin z Polski. W latach 1929–1933 
do zorganizowanej przez Towarzystwo kolonii Aguia Branca (Orzeł Biały) 
w municypium Colatina sprowadzono z Polski zaledwie około 300 rodzin29. 
Równolegle akcję osadniczą w Brazylii prowadziła Liga Morska i Kolonial-

nie światowej, poza propagandowymi opracowaniami, krytycznie odnosiła się do jego 
ustaleń. Najwybitniejszy znawca tej problematyki szacuje przeludnienie agrarne w naj-
gorszych latach trzydziestych na 5,5 mln. Zob. M. Mieszczankowski, Rolnictwo II Rze-
czypospolitej, Warszawa 1983, s. 57. Ten sam autor szacunki Poniatowskiego uznał za 
„rażąco wyolbrzymione”.
28 E. Kołodziej, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918–1939. Studia nad polityką emi-
gracyjną II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, s. 144, 174–175, 213–214.
29 J. Mazurek, Polskie projekty kolonialno-osadnicze w krajach Ameryki Łacińskiej 
w okresie międzywojennym, [w:] Polacy i ich potomkowie w Ameryce Łacińskiej, Gdy-
nia 2017, s. 60. 
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na, którą kierował gen. Stefan Strzemiński (1885–1955). W 1936 roku Liga 
była właścicielem około 30 tysięcy hektarów gruntów w Paranie. Na wspo-
mnianych ziemiach utworzona została tylko jedna osada – Morska Wola, 
którą w roku 1937 zamieszkiwało 113 rodzin30. 

W drugiej połowie lat trzydziestych działalność kolonizacyjną prowa-
dziła Parańska Spółka Kolonizacyjno-Handlowa w Kurytybie (przejęta na-
stępnie przez Międzynarodowe Towarzystwo Osadnicze – Spółka Akcyjna). 
W 1939 roku posiadało ono w Brazylii dwie osady: Jagodę o powierzchni 
63 004 hektarów oraz Nową Wolę, która liczyła 718 hektarów31. 

Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku Brazylia ogłosiła 4 wrze-
śnia neutralność, ale już 5 października 1939 r. uznała rząd polski w Paryżu 
i skierowała tam swojego przedstawiciela do kontynuowania misji dyploma-
tycznej. Klęska Polski w wojnie z Niemcami była również wielkim szokiem 
dla tamtejszej Polonii, o czym pisał w swoich wspomnieniach poseł w tym 
kraju, Tadeusz Skowroński.

Defetystyczne nastroje wśród kolonii staram się opanować – pisał Skowroński – przede 
wszystkim przez zaciągnięcie wszystkich do pracy, ale to niełatwe zadanie, gdyż kolonia po-
woli zaczyna uważać się za emigrację, to jest jako sumienie narodu, nieponoszące żadnej od-
powiedzialności, za to co się stało, a tym samym, jako instytucja mająca prawo do krytyki32. 

Widać z tego, jak bardzo zmieniła się postawa Polonii brazylijskiej w od-
niesieniu do kraju pochodzenia. Postawa ta była także udziałem ludzi za-
mieszkujących odległy interior. Świadczy o tym raport, jaki Paweł Nikodem 
(1892–1982) sporządził w 1943 roku dla przedstawiciela rządu londyń-
skiego, który przebywał w Brazylii z misją werbunkową do Armii Polskiej 
w Wielkiej Brytanii. 

Jadąc w te odległe zakątki miałem w pamięci wspomnienia z roku 1920. Byłem wów-
czas po raz pierwszy w Ivahy, a było ono całkowicie skryte w lasach. Koloniści stawiali do-
piero pierwsze kroki w nowej ziemi. Nie znali języka krajowego. Z Polski wywieźli byli nie 
najlepsze wspomnienia, bo to przeważnie służba dworska, a jednak powszechnie tęsknili za 
krajem i popłakiwali za gniazdem ojców. Najpowszechniejszym pytaniem, jakie mi wów-
czas stawiano, było: „Kiedy rząd polski przyśle po nas statki i zabierze nas z powrotem”. 
Osadnicy, licząc na wyjazd, opuszczali się w robotach. Dziś, po ćwierć wieku, nastroje są 
zupełnie inne. Rozmowy sąsiedzkie w domach i wendach obracają się, w dorzeczu Ivahy, na 
temat sprośnych wieprzów i ich cen. W Getúlio Vargas – naokoło kartofl i i bawełny, a w Lon-

30 T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk 1983, s. 196–208.
31 J. Mazurek, op. cit., s. 64.
32 T. Skowroński, Wojna polsko-niemiecka widziana z Brazylii 1939–1940, Polska 
Fundacja Kulturalna, Londyn 1980, s. 65.
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drynie zainteresowanie skupia się na kawie i skaczących z dnia na dzień w górę cenach zie-
mi. O wojnie także się mówi. O Polsce – również, lecz zainteresowanie numer jeden skupia 
się na gospodarce własnej i sąsiedzkiej. (…) Osadnikom powodzi się nieźle, bodaj jak ni-
gdy przedtem i dlatego też myśl o powrocie do kraju należy do wspomnień. Ten i ów poru-
sza w rozmowie ten temat, lecz wypytywano raczej o możliwości przesiedlenia się do przy-
szłych kolonii, jakie Polska niewątpliwie otrzyma, aniżeli nad Odrę lub Wisłę33. 

W tym czasie dużym sukcesem poselstwa RP było zorganizowanie Ko-
mitetu Pomocy Ofi arom Wojny w Polsce, w skład którego weszli sympatycy 
sprawy polskiej, rekrutujący się spośród społeczeństwa brazylijskiego, jak 
również z Polonii. Komitet działał do 1945 roku. Zebrał blisko 4 mln cruze-
iros, które to środki przeznaczano dla jeńców wojennych, na pomoc dla lud-
ności cywilnej w Polsce, dla ofi ar deportacji w Rosji oraz dla dzieci osiedlo-
nych w Afryce i innych częściach świata. Poza pomocą pieniężną Komitet 
wysłał także wiele ton żywności, ubrań i lekarstw.

Brazylia przyjęła również wielu polskich uchodźców wojennych, któ-
rych szacunkowe liczby oscylują w przedziale od 2 do 3 tys.34 W grupie tej 
spotykamy przedstawicieli wojska, arystokracji, dawnych sfer rządowych 
czy też zamożnego kupiectwa żydowskiego. Z tego ostatniego środowi-
ska wywodził się Stanisław Fischlowitz (1900–1976), potomek rodziny ży-
dowskiej, która osiedliła się w Polsce jeszcze w epoce Jagiellonów. Między 
uchodźcami politycznymi, którzy w dniu 5 sierpnia 1940 r. przybyli na po-
kładzie statku Angola do Rio de Janeiro, były także wielkie postacie polskiej 
kultury: poeci Julian Tuwim (1894–1953) i Jan Lechoń (1899–1956) czy 
aktorka Irena Eichlerówna (1908–1990). Spotkali tu przybyłych wcześniej 
swoich dawnych przyjaciół i wybitnych polskich artystów, m.in. Jana Kie-
purę (1902–1966), Witolda Małcużyńskiego (1914–1977) czy Augusta Za-
moyskiego (1893–1970). W późniejszym czasie przez krótki moment w Rio 
przebywał grafi k-karykaturzysta – Zdzisław Czermański (1900–1970) i po-
eta Kazimierz Wierzyński (1894–1969). Emigranci grupowali się wokół po-
selstwa bądź pozostawali w kręgu Stefanii Płaskowieckiej-Nodari (1892–
1973), wielkiej polskiej fi lantropki, która do dyspozycji polskich uchodźców 
oddała swój dom w Niterói.

33 Imigranci polscy w Brazylii podczas II wojny światowej, wybór dokumentów z Ar-
chiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego, do publikacji podał, 
wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Stemplowski, Instytut Badań Polonijnych UJ, 
Warszawa 1978, s. 78.
34 Archiwum Romana Skowrońskiego, Kartoteka uchodźców polskich przybyłych do 
Brazylii w latach 1939–1942. Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku.
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Dla wielu pobyt w Brazylii nie był wesołym epizodem, a raczej przej-
ściowym, pełnym tęsknoty za Polską etapem w podróży i oczekiwaniem na 
wizę do USA bądź Kanady. Stan ducha polskich uchodźców tego okresu do-
skonale oddał J. Tuwim, który przebywając w Rio de Janeiro, zaczął pisać 
poemat Kwiaty polskie:

My country is my home. Ojczyzna (…)
A inne kraje są hotele35.

Wielu wojennych tułaczy związało się z Brazylią już na stałe. Zbigniew 
Ziembinski (1908–1978), znany aktor scen polskich, przybył do Rio de Ja-
neiro w 1941 roku, a w dwa lata później wyreżyserował w Teatrze Miejskim 
w Rio de Janeiro sztukę Nélsona Rodriguesa Suknia ślubna, która zapocząt-
kowała „rewolucję teatralną” w Brazylii. Po II wojnie światowej był akto-
rem, reżyserem spektakli teatralnych i telewizyjnych, wykształcił ponadto 
całe pokolenie aktorów i reżyserów brazylijskich36.

Kilkuset ochotników z Brazylii wzięło udział w walkach na zachodnio-
europejskich frontach w szeregach Polskich Sił Zbrojnych. Rekrutacja na te-
renie Brazylii została rozpoczęta w lipcu 1940 r. Do Wielkiej Brytanii prze-
transportowano łącznie 394 ochotników37. Jan Krawczyk (1916–1996) pisał 
w latach osiemdziesiątych XX wieku:

Różnie potoczyły się losy ochotników z Brazylii, którzy dostali się do Armii Polskiej 
w Anglii. Najstarszy mój brat Feliks całą wojnę przesiedział w Szkocji, gdzie „wywojował” 
sobie żonę Szkotkę; oboje wyemigrowali do Australii, urządzili się jako tako i dożywają 
swoich dni. Drugi brat, Bolesław, był pancernikiem u gen. Maczka i brał udział w inwazji 
na Normandię. Po demobilizacji wrócił do żony i córki w Porto Alegre. Zmarł przed paru 
laty w São Leopoldo. Wrócił również do swojej rodziny Kowalczyk, który niedawno bawił 
w Polsce, gdzie został wciągnięty na listę członków ZBOWiD. Mieszka w Porto Alegre. To-
masz Kasprzyk, którego niemiłosiernie poharatało pod Chambois, także powrócił na łono 
rodziny. Pożegnał się z życiem przed paroma laty. Pięciu braci Putonów – jeden był ranny – 
cało i zdrowo wróciło do domowych pieleszy. W ogóle wszyscy, którzy pozostali przy życiu, 
wrócili do domu w Brazylii38.

W międzyczasie – 22 sierpnia 1942 r. – Brazylia znalazła się w stanie 
wojny z Niemcami i Włochami, co zdecydowanie poprawiło nastroje wśród 

35 J. Tuwim, Kwiaty polskie, PIW, Warszawa 1955, s. 99.
36 A. Pluta, Ten piekielny polski akcent. Ziembiński na brazylijskiej scenie, Warszawa 
2015.
37 Na ten temat istnieje spora literatura. Zob. Ryszard Stemplowski, Rekrutacja w Bra-
zylii do oddziałów Sikorskiego, „Przegląd Polonijny”, nr 3 z 1976, s. 70 i następne. 
38 J. Krawczyk, Ochotnicy z Rio, Warszawa 1988, s. 253–254.
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Polonii. Brazylia, jako jedyny kraj Ameryki Łacińskiej, wysłała swoje woj-
ska do ogarniętej wojną Europy. W Brazylĳskim Korpusie Ekspedycyjnym, 
który liczył 25 tys. żołnierzy, nie brakowało oczywiście Brazylĳczyków 
polskiego pochodzenia. Jesienią 1944 roku toczyli oni ciężkie boje w pół-
nocnych Włoszech, pomiędzy Pizą a Bolonią. Mimo dużych strat własnych 
z powierzonych im zadań wyszli obronną ręką – zdobyli Monte Castello, 
ważny punkt niemieckiej obronnej na Półwyspie Apenińskim39.

Po zakończeniu II wojny światowej do Brazylii przybyła nowa fala emi-
gracyjna. Szacuje się, że w Brazylii osiedliło się od 10 do 20 tys. Polaków. 
Imigranci – w większości pochodzenia inteligenckiego – osiedlili się w mia-
stach, w tym w Rio de Janeiro oraz São Paulo. W tej grupie wychodźców 
znajdowała się duża liczba ofi cerów, inżynierów, prawników. Byli to ludzie 
z wyższym wykształceniem, odznaczający się większymi aspiracjami życio-
wymi. Jednym z nich był Alfred Jurzykowski (1899–1966), który pracował 
w Brazylii w latach 1950–1960, stając się pionierem brazylijskiego prze-
mysłu samochodowego. Dnia 28 września 1956 r., przy współpracy z fi rmą 
Mercedes Benz, otworzył w pobliżu São Paulo fabrykę autobusów i ciężaró-
wek Mercedes Benz do Brasil. W uroczystościach tych uczestniczył prezy-
dent Brazylii – Juscelino Kubitschek. W roku 1960 została powołana przez 
Jurzykowskiego w Nowym Jorku fundacja, mająca na celu popieranie na-
ukowców i artystów z Polski i Brazylii.

Praktycznie wraz z falą emigracji powojennej zamknął się proces dopły-
wu Polaków do Brazylii. W następnych latach, jeśli docierali nasi rodacy do 
tego kraju, to były to wypadki nieliczne, wręcz jednostkowe. Jednym z ta-
kich wyjątków jest Andrés Bukowinski, który mieszka w São Paulo od 1973 
roku, prowadząc, jako dyrektor i udziałowiec, fi rmę ABAFILMES. Urodził 
się w Warszawie w 1940 roku. Mając sześć lat opuścił Polskę wraz z rodzi-
cami i udał się do Anglii, gdzie mieszkał do 1949 roku, po czym wyemigro-
wał do Argentyny. W wieku 21 lat zaczął swoją karierę jako reżyser fi lmów 
reklamowych. Jest laureatem wielu renomowanych nagród, w tym trzech 
Złotych Lwów z Cannes, Nagrody Clio oraz wielu, wielu innych. Brazy-
lijska sieć telewizyjna Globo siedmiokrotnie uznała go za Profesjonalistę 
Roku. Jego fi lm Hitler został uznany za jeden z 40 najlepszych fi lmów ko-
mercyjnych XX wieku40. 

39 Więcej na ten temat zob.: C.M. Branco, O Brasil na Segunda Guerra Mundial, Rio 
de Janeiro 1960. 
40 A. Pluta, Długa podróż w bardzo krótkim czasie. Biografi a Andrzeja Bukowińskie-
go, Warszawa 2013.
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Tymczasem dla „starej” Polonii okres po II wojnie światowej to początek 
skomplikowanego procesu asymilacji i budowania własnej pozycji w społe-
czeństwie brazylijskim. W tym czasie Polonia brazylijska stała się obiektem 
badań brazylijskich uczonych. W 1955 roku Wilson Martins (1921–2010) 
opublikował książkę Um Brasil diferente, w której w sposób „naukowy” sta-
rał się uzasadnić negatywny stereotyp Polaka w Brazylii. W rzeczywistości 
zawarł wszystkie obiegowe opinie na temat Polaków. Stereotypy, czy też 
wady, zestawione zostały tu z – pozostającymi w mniejszości – Niemcami, 
Włochami, Japończykami. Autor dowodził, że Polacy, którzy dominowali 
liczbowo w Paranie, nie odgrywali − w porównaniu np. z etnią włoską czy 
niemiecką − większego znaczenia w życiu społecznym, politycznym i go-
spodarczym stanu. Emigranci z Polski i Japonii – zdaniem Martinsa – mieli 
mieć także trudności z nauczeniem się języka portugalskiego. 

Poglądy Martinsa zostały uznane przez innego brazylijskiego socjolo-
ga Octavio Ianniego (1926–2004) za „przejaw ideologii rasowych tam krą-
żących”. Co więcej, odwołując się do badań wielu uczonych, w tym m.in. 
Giorgio Mortarego (1885–1967), twierdził, że „asymilacja językowa Pola-
ków i ich potomków jest znacznie szybsza niż asymilacja nie tylko Japoń-
czyków, ale także Niemców i emigrantów z ZSRR”41.

W swoich badaniach nad Polakami, prowadzonymi w Kurytybie w dru-
giej połowie lat 50. XX wieku, Octavio Ianni swoją uwagę koncentrował 
na niektórych zjawiskach związanych z przystosowaniem społecznym Po-
laków do innych grup imigrantów z Europy (Niemców, Włochów), a także 
Brazylijczyków. „Mówiąc dokładniej, chcielibyśmy poruszyć sprawę obec-
nego stanu stosunków między Polakami a innymi jednostkami oraz grupami 
w Kurytybie, bądź też utrwalić jeden moment z procesu ich integracji w ra-
mach całej wspólnoty”42. 

Ianni postanowił zbadać opinie na temat możliwości zawarcia małżeń-
stwa między członkami różnych grup etnicznych. Respondentów pytano 
o aprobatę małżeństwa brata i siostry, a także gotowość samego responden-
ta do zawarcia małżeństwa z Niemcami, Włochami, Polakami i Żydami. Na 
pytanie „tak” odpowiedziało 59%, gdy chodziło o małżeństwo z Niemcami, 
76%, kiedy mowa była o małżeństwie z Włochami, 33% gdy pytano o mał-
żeństwo z Polakami, a 30% w wypadku możliwego małżeństwa z Żydami.

41 O. Ianni, Raças e classes sociais no Brasil, Editora Brasiliense, São Paulo 2004, 
s. 181 (tłumaczenie Władysława Miodunki).
42 Ibidem, s. 272 (tłumaczenie Władysława Miodunki). 
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Zastanawiając się nad przyczynami odrzucania możliwości małżeństwa 
z Polakami, Ianni zwracał uwagę na takie wypowiedzi informatorów, którzy 
negatywną odpowiedź uzasadniali, łącząc Polaków z Murzynami i Mulata-
mi. Spowodowało to, że w dalszych badaniach Ianni pytał Niemców, Wło-
chów i Polaków o gotowość zawarcia małżeństwa z Murzynami i Mulatami. 
W wypadku Mulatów odpowiedzi pozytywne wynoszą odpowiednio 32%, 
33% i 35%, w wypadku Murzynów zaś – 32%, 26% i 42%. Przedstawi-
ciele polskiej grupy etnicznej najczęściej więc wyrażali gotowość zawarcia 
małżeństwa z Murzynami, co potwierdzało wcześniejsze obserwacje o ist-
niejących małżeństwach Polaków z Murzynkami i Mulatkami. Z dzisiej-
szej perspektywy moglibyśmy to uznać za wyraz otwartości i demokraty-
zmu polskich emigrantów, ale rzeczywistość nie była tak piękna. Emigranci 
wywodzili się z marginesu ówczesnego społeczeństwa polskiego, w Brazy-
lii zaś powiększyli szeregi tamtejszego marginesu, na którym sytuowali się 
Murzyni i Mulaci43. 

Negatywne stereotypy, których obiektem byli Polacy, przyśpieszył pro-
ces asymilacji. Polacy zaczęli się bowiem wstydzić swego pochodzenia. 
Ks. Jan Pitoń (1909–2006) w liście do ks. kard. Władysława Rubina (1917–
1990), delegata Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Wychodźstwa Polonij-
nego z roku 1968, pisał:

Proces wynaradawiania kroczy naprzód, wzrasta łatwość posługiwania się językiem 
miejscowym, starzy nadal operują językiem polskim, młode pokolenie jako tako „bąka”, ale 
już odchodzi i ciągnie w stronę przybranej lub rzeczywistej ojczyzny (…). Jeżeli szybko nie 
pokryjemy środowisk polonijnych siecią szkółek sobotnich i nie weźmiemy inicjatywy we 
własne ręce, to drugie Milenium będzie likwidacją Kościoła polskiego44.

W 1970 roku przedstawiciele Polonii brazylijskiej zainicjowali – z oka-
zji 100. rocznicy przybycia pierwszej grupy osadników do Parany – wyda-
wanie w języku portugalskim „Anais da Cominidade Brasileiro-Polonesa” 
(Roczników Społeczności Brazylijsko-Polskiej). Na uwagę zasługuje fakt, 
że okrągłą rocznicę postanowiono uczcić wydawaniem roczników nauko-
wych. Prof. Władysław Miodunka skonkludował: 

Ten sposób potwierdza drogę przemian i rozwoju, która się dokonała w ciągu 100 lat: 
oto potomkowie chłopów polskich, mających albo wykształcenie elementarne, albo nie ma-

43 Więcej na ten temat:  W. Miodunka,  „O negro do Paraná é o polaco”, czyli o prze-
mianach tożsamości polskiej w Brazylii, [w:] Emigracja – Polonia – Ameryka Łacińska, 
pod red. T. Palecznego, Warszawa 1996, s. 159–175. 
44 E. Miś, Z polskim ludem polski ksiądz, „Słowo Powszechne”, nr 174, 1982.
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jących go wcale, nie znających języka kraju osiedlenia w chwili osiedlania się w nim – po-
stanawiają uczcić 100-lecie swej imigracji, świadomi tego, co jako grupa osiągnęli, wydając 
roczniki naukowe w języku kraju osiedlenia45. 

Widać z tego, że przemiany tożsamości Polonii brazylijskiej dokonywa-
ły się stopniowo i etapami. Wpływ na to miała również struktura emigracji 
do tego kraju. Zupełnie inaczej przebiegał ten proces w miastach, a zupełnie 
inaczej w brazylijskim interiorze. Generalnie rzecz biorąc, proces ten zawie-
rał się pomiędzy dwoma punktami skrajnymi: bycia Polakiem i stawania się 
Brazylijczykiem. Przesuwając się od jednego punktu skrajnego do drugiego, 
tożsamość zawiera coraz mniej elementów polskich, a coraz więcej brazy-
lijskich. Ale gdy stawali się już Brazylijczykami, podkreślali swój związek 
z Polską, stwierdzając, że pochodzą z kraju o długiej, choć nieznanej w Bra-
zylii historii, że dzięki temu pochodzeniu są dziedzicami starej i bogatej kul-
tury. Tę świadomość wyrażali autorzy artykułów drukowanych w „Anais”, 
w tym przede wszystkim Edwino Tempski (1913–1995), autor książki Quem 
é polonês, wydanej w 1971 roku.

Proces przewartościowania w postrzeganiu Brazylijczyków polskiego 
zaczął się w Brazylii na przełomie lat 70/80. XX w. Symboliczną wręcz ce-
zurą, która niezmiernie dowartościowała nasza grupę etniczną, był wybór 
kardynała Karola Wojtyły na papieża oraz jego wizyta w Kurytybie w 1980 
roku46. Odtąd polskiego pochodzenia nie tylko się nie wypierano, ale stało 
się powodem do niezaprzeczalnej dumy. Nie bez znaczenia był również fakt, 
że wizyta papieża pozostawiła trwałe, widoczne w przestrzeni miejskiej Ku-
rytyby artefakty, w tym park im. Jana Pawła II, zwany powszechnie parkiem 
polskim, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jest to nie tylko skansen 
polski, w którym ustawiono siedem chat zbudowanych przez polskich osad-
ników, ale także centrum polskiej kultury i religijności.

Dzisiaj potomkowie polskich emigrantów w Brazylii żyją już w zupełnie 
w innej rzeczywistości niż przed II wojną światową i mogą poszczycić się 
wieloma osiągnięciami. Życie kulturalne potomków polskich imigrantów 
w Brazylii oraz współpraca instytucji polonijnych z instytucjami polskimi 
od początku lat 90. XX wieku nabrała rozmachu. W 1990 r. zostały założo-
ne dwie nowe organizacje: POLBRAS i BRASPOL (Federacja Stowarzy-

45 W. Miodunka, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki hu-
manistycznej, Universitas, Kraków 2003, s. 55.
46 M. C. Solheid da Costa, Skrzypce, które grały tylko po polsku. Od piętna bycia Po-
lakiem do rekonstrukcji tożsamości polskiej w Paranie, „Przegląd Polonijny”, vol. 86, 
1997, z. 4, s. 12.
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szeń Polonijnych w Brazylii), z których do dziś przetrwała tylko ta ostatnia. 
BRASPOL zespala obecnie ponad 360 jednostek polonijnych rozrzuconych 
po całym kraju, przyczyniając się do ich zbliżenia i zaktywizowania dzia-
łań. Ponadto popularność i wysoki poziom artystyczny osiągnęły polskie 
zespoły folklorystyczne, czego dowodem jest ich częsty udział w przeróż-
nych, także międzynarodowych, festiwalach. Niezwykle istotna dla zacho-
wania tożsamości jest też rola polskiego duchowieństwa i licznych zgroma-
dzeń zakonnych, pełniących posługę religijną wśród Polonii. W skupiskach 
Brazylijczyków polskiego pochodzenia prowadzona jest bogata działalność 
kulturalno-społeczna: kultywuje się polskie tradycje i zwyczaje, organizu-
je kursy języka polskiego, celebruje polskie święta narodowe i kościelne. 
Dzięki deputowanemu do parlamentu stanowego, Sergio Stasińskiemu (ur. 
1969), parlament stanu Rio Grande do Sul uchwalił w 2004 r. ustawę, dzięki 
której dzień 3 maja jest obchodzony w stanie Rio Grande do Sul jako Dzień 
Osadnika Polskiego w tym regionie. Na Wydziale Filologicznym Uniwersy-
tetu Federalnego Parany (UFPR) w Kurytybie od 2009 r. funkcjonuje nowy 
kierunek – fi lologia polska. Jest to ważne miejsce kształcenia przyszłych 
nauczycieli (kierunek oferuje specjalizację nauczycielską), pracy naukowej 
i promocji języka i kultury polskiej w Brazylii.

W dzisiejszej Brazylii nie istnieją statystyki, które mówiłyby o liczebno-
ści grupy etnicznej pochodzenia polskiego. Niezależnie od szacunków, któ-
rych rząd wielkości oscyluje od 1 do 3 milionów, niezaprzeczalnym faktem 
pozostanie, że Polonia brazylijska pełni rolę pomostu w stosunkach polsko-
-brazylijskich. Mimo rosnącej wymiany gospodarczej, dobrych relacji poli-
tycznych i gospodarczych, to ona stanowi fundament dla stosunków pomię-
dzy obydwoma krajami.

Jerzy Mazurek
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The specifi city of Polish emigration to Brazil

Keywords
Polish countryside in the 19th century, peasants, emigration agents, emigration, 
Brazil, Second Polish Republic

Abstract
Settlement emigration does not take a proper place in the Polish discourse on emigra-
tion. Researchers’ attention is focused mainly on economic and political emigration. The 
latter is especially glorifi ed because it fi ts in with the martyrological vision of Polish his-
tory. Moreover, it was participated in mostly by the nobility (later the landed gentry and 
aristocracy) and people who came from these circles. Meanwhile, the economic and set-
tlement emigration included mainly the lower social classes. The most numerous social 
group of this emigration were peasants. This article focuses on the specifi city of Polish 
emigration to Brazil. In the Polish society, there are still many myths connected with 
it. One of them says that due to the peasant descent of Polish immigrants in Brazil, the 
Polish diaspora in that country had little creative or intellectual potential. However, their 
achievements (admittedly, scattered over large swathes of Brazilian space and time) are 
quite remarkable in terms of both importance and size. 
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Besonderheit der polnischen Emigration nach Brasilien

Schlüsselwörter 
Polnisches Dorf im 19. Jahrhundert, Bauern, Emigrationsagenten, Emigration, 
Brasilien, Zweite Polnische Republik

Kurzfassung
Im polnischen Diskurs über die Emigration nimmt die Siedlungsauswanderung den ihr 
gehörigen Platz nicht ein. Die Aufmerksamkeit der Forscher richtet sich vor allem auf 
die wirtschaftliche und politische Auswanderung. Besonders die letztere wird verherr-
licht, da sie in die martyrologische Vision der polnischen Geschichte passt. Darüber hin-
aus wurde sie vor allem dem Adel (später den Grundbesitzern und der Aristokratie) und 
Personen aus diesen Kreisen zuteil. Die Wirtschafts- und Siedlungsemigration betraf 
derweil vor allem die unteren sozialen Schichten. Die zahlreichste soziale Gruppe dieser 
Emigration waren die Bauern. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Beson-
derheit der polnischen Emigration nach Brasilien. In der polnischen Gesellschaft gibt es 
noch viele Mythen, die damit verbunden sind. Einer von ihnen sagt, dass aufgrund des 
bäuerlichen Ursprungs der polnischen Einwanderung in Brasilien die polnische Diaspo-
ra in diesem Land nur über ein geringes kreatives und intellektuelles Potenzial verfügte. 
Allerdings ist das Schaff en – zugegebenermaßen über weite Teile des brasilianischen 
Raumes und der brasilianischen Zeit verstreut – sowohl von der Bedeutung als auch 
vom Umfang her recht beachtlich.

Особенности польской эмиграции в Бразилию

Ключевые слова
Польская деревня в 19-м веке, крестьяне, эмиграционные агенты, эмигра-
ция, Бразилия, довоенная Польша

Резюме
В польском дискурсе об эмиграции вопрос поселенческой эмиграции до сих пор не 
разработан должным образом. Внимание исследователей в основном обращено на 
экономическую и политическую эмиграцию. Особенно глорифицируется вторая 
из них, поскольку она вписывается в мартирологический образ польской истории. 
К тому же, это был в основном удел дворянства (затем помещиков и аристокра-
тии) и лиц, происходящих из этих слоев общества. В то же время, экономиче-
ская и поселенческая эмиграция формировалась главным образом за счет низших 
слоев общества. Крупнейшую группу эмигрантов составляли крестьяне. Настоя-
щая статья сосредотачивается на особенностях польской эмиграции в Бразилию. 
В польском обществе продолжают бытовать многие мифы с ней связанные. Один 
из них гласит, что ввиду крестьянских корней польских иммигрантов в Бразилии, 
творческий и интеллектуальный потенциал тамошней польской диаспоры весьма 
невелик. Однако ее наследие, хотя и разбросано во времени и пространстве, ока-
зывается довольно крупным как в плане своей значимости, так и объема. 
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Plakat Felicjana Szczęsnego Kowarskiego 
przyczynkiem do rozważań o propagandzie 
w 1920 roku1

Słowa kluczowe
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Streszczenie 

Plakat propagandowy odegrał istotną rolę w kształtowaniu postaw społeczeństwa 
polskiego w okresie wojny 1920 roku. W sposób sugestywny przemawiał do od-
biorcy, kreując z jednej strony wizerunek agresora, a z drugiej odwołując się do 
patriotyzmu Polaków wzywał ich do wstąpienia do Armii Ochotniczej. Omawiany 
plakat Kowarskiego Ludu Polski! Chwyć za broń… wykorzystuje symbole grafi cz-
ne oraz siłę przekazu słownego. To nie tylko dzieło artystyczne, bo wszystkie pla-
katy z czasów wojny polsko-bolszewickiej są też cennym źródłem historycznym. 

1 Prezentacją plakatu Ludu Polski! Chwyć za broń… autorstwa Felicjana Szczęsne-
go-Kowarskiego (MN Pl. 2018) w Galerii Jednego Obiektu Muzeum Niepodległości 
zainicjowało 12 lutego 2020 roku cykl imprez poświęconych 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej.
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Zgromadzone w Muzeum Niepodległości plakaty są artystycznym do-
kumentem wydarzeń z 1920 roku. Powstawały w związku z najazdem bol-
szewickim i stanowią przykład wykorzystania sztuki dla celów propagan-
dowych. Ówczesna propaganda w obliczu zagrożenia stawiała sobie za cel 
pozyskanie możliwie jak najszerszych mas społeczeństwa do podjęcia wy-
siłku wojennego. 

Plakaty z 1920 roku trafi ły do Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewo-
lucyjnego w marcu 1969 roku jako przekaz z Zakładu Historii Partii przy 
KC PZPR. Zbiory tego Muzeum przeszły na stan następcy, czyli Muzeum 
Niepodległości. 

Jednym z najbardziej sugestywnych przykładów inicjatyw propagando-
wych były drukowane masowo plakaty werbunkowe wzywające do wstę-
powania w szeregi Armii Ochotniczej lub zachęcające do fi nansowego 
wspierania działań. Ich aspekt perswazyjny polegał na odwoływaniu się do 
patriotycznego obowiązku Polaków, przy jednoczesnym demonizowaniu wi-
zerunku wroga. Sowietów przedstawiano jak barbarzyńskie hordy, reprezen-
tujące odmienne wartości, sprzeczne z demokracją krajów europejskich. Uka-
zywano zderzenie tych dwóch cywilizacji, kładąc szczególny nacisk na walkę 
dobra ze złem. Wrogów prezentowano w sposób karykaturalny. Przypisywa-
no im brak poszanowania elementarnych zasad oraz dążenie do zniszczenia 
tradycyjnego ładu i zaprowadzenie nowego porządku. Zastanawiano się – 
przykładem rozważania Władysława Wankie na łamach czasopisma „Świat”: 

Czy propaganda powinna bolszewików przedstawiać jako wrogą, olbrzymią potęgę, 
straszną i groźną, czy też traktować ją lekceważąco, jako bandę łotrów i oszustów. Obydwa 
kierunki mają swoje uzasadnienie. Groza przeraża i onieśmiela, co jest niepożądane. Ośmie-
szanie ma znów ten skutek, że wywołuje megalomanię, ale jednocześnie ducha nie przyga-
sza, nie tworzy defetyzmu, do którego jesteśmy pochopni. Wybraliśmy drogę pośrednią i ta 
jest z pewnością trafna2.

Na plakatach – obok grafi k – pojawiały się wymowne hasła: „Jak na opo-
ce oprze się Państwo Polskie na pożyczce złotej!”, „Nam twierdzą będzie 
każdy próg”, „Do broni! Ojczyzna was wzywa!”. Cytowano też słowa Jó-
zefa Piłsudskiego „Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun, co 
błyska, a gdy trzeba – uderzy”. 

Wśród autorów nie brakowało wybitnych artystów tej miary co: Włady-
sław Skoczylas, Edmund Bartłomiejczyk, Piotr Danya, Bogdan Nowakow-
ski, Kajetan Stefanowicz, Edmund John, Kamil Mackiewicz, Stanisław Sa-
wiczewski, Felicjan Szczęsny Kowarski. Większość z nich zajmowała się 

2 W. Wankie, Sztuka – Ojczyźnie, „Świat” 1920, nr 38, s. 6.
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także malarstwem, ilustratorstwem, architekturą wnętrz. Artyści po raz ko-
lejny udowodnili, że w sytuacji zagrożenia malarstwem, a przede wszystkim 
grafi ką, oddają „sprawie Marsa ogromne zasługi”3.

W czasie kampanii 1920 r. plakat przestrzegał przed zagrożeniem ide-
ologią bolszewicką4, mobilizował do czynnego udziału w walce. Obok dzieł 
o wysokiej kulturze grafi cznej pojawiły się prace amatorskie, czasem o nie-
co naiwnej stylistyce, z dominującym monstrualnym wyobrażeniem wroga. 
Uzupełnieniem dosadnego w wymowie rysunku było jasne w przekazie ha-
sło. Plakaty takie – co zrozumiałe – wzniecały nastroje patriotyczne, rozbu-
dzały emocje, przestrzegały przed nadciągającą Apokalipsą. A co najważ-
niejsze, obrazem i stylem przemawiały do zbiorowej wyobraźni. 

W założeniu plakaty miały docierać do szerokiego grona odbiorców. 
Eksponowano je na ulicach, niesiono w pochodach. Jak donosił „Tygodnik 
Ilustrowany” z 24 lipca 1920 roku:

W dniu Armii Ochotniczej prawdziwą sensację na ulicach Warszawy wywołały niesione 
w pochodzie oryginalne i artystycznie wykonane barwne plakaty o motywach związanych 
z chwilą obecną i z hasłem, które dzisiaj od góry do dołu przenika społeczeństwo nasze: Do 
broni! Obecnie te plakaty umieszczano na placach i ulicach Warszawy. Stoją one, biją w oczy 
i wołają. Są jak głos sumienia. (…) Jedne wstrząsają grozą, inne działają na sentyment, inne 
wreszcie operują humorem i satyrą; wszystkie zaś podniecają wyobraźnię, brzmią jak po-
budka i doskonale spełniają swe zadanie5. 

Wiele z tych plakatów znajduje się współcześnie w zbiorach Muzeum 
Niepodległości. Stało się tak, jak postulował dziennikarz „Tygodnika”, by 
plakaty – jako artystyczny dokument tamtej, niewątpliwie wielkiej chwili – 
znalazły dla siebie miejsce w muzeum, w reprodukcjach zaś rozeszły się po 
całym świecie. 

Zawarte na plakatach artystyczne treści nabierały szczególnej wymowy 
w sytuacji zagrożenia kraju. Ukazywały postawy społeczeństwa polskiego 
w obliczu zagrożenia i wzywały do walki w obronie ojczyzny. Jednym z nich 
jest plakat autorstwa Felicjana Szczęsnego Kowarskiego.

Felicjan Szczęsny Kowarski urodził się 8 września 1890 roku w Staro-
sielcach koło Białegostoku, zmarł 22 września 1948 roku w Konstancinie 
pod Warszawą. Ponieważ ojciec był kolejarzem, w związku z jego służ-

3 Ibidem, s. 6.
4 Zob.: S. Szczotka, Wizerunek bolszewika w polskich plakatach propagandowych 
z wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 ze zbiorów Muzeum Niepodległości, [w:] Od Bitwy 
Warszawskiej do Traktatu Ryskiego, red. T. Skoczek, Warszawa 2014, s. 95–112.
5 „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 30, s. 609.
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bą rodzina została przeniesiona do Odessy. W latach 1902–1908 Felicjan 
uczył się w szkole artystycznej Odeskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, 
następnie studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Petersbur-
gu (1910–1918). Naukę zakończył w 1918 roku, jego dyplom nr 429 został 
wystawiony 31 marca6. Niezwłocznie opuścił Petersburg, prawdopodobnie 
ze skierowaniem na studia do Niemiec. Nie ma informacji, czy podjął stu-
dia czy od razu w 1918 r. znalazł się w Warszawie. Wiadomo natomiast, że 
w roku następnym pracował w warszawskim zakładzie litografi cznym Wła-
dysława Główczewskiego7. 

Wiosną 1920 r. Kowarski przeniósł się do Torunia. Założył tam (razem 
z Leonardem Pękalskim, Henrykiem Szczyglińskim i Henrykiem Nowiną-
-Czernym) Zakład Grafi czny Sztuka, który działał do 1923 roku8. Kowar-
ski i Pękalski byli członkami toruńskiej Konfraterni Artystów. Zajmowali 
się projektowaniem i wydawaniem prospektów reklamowych, opakowań, 
map Torunia, okładek, plansz edukacyjnych oraz plakatów propagandowych 
i lito grafi i o tematyce religijnej9. 

Z Torunia Kowarski przeprowadził się do Krakowa, gdzie w latach 
1923–1929 był profesorem malarstwa dekoracyjnego i monumentalnego na 
ASP. Od 1930 był profesorem warszawskiej ASP. Cechą charakterystyczną 
jego twórczości był monumentalizm formy. Oprócz malarstwa sztalugowe-
go uprawiał malarstwo ścienne, a pod koniec życia zajmował się też rzeźbą. 
W 1928 uczestniczył w tworzeniu polichromii Rynku Starego Miasta w War-
szawie (kamienice Gizów i Dzianotów). Wojnę spędził w Skierniewicach, 
potem wrócił do Warszawy.

6 M. Pietruszko, Ludomir Sleńdziński i Felicjan Szczęsny Kowarski – uczniowie Aka-
demii Sztuk Pięknych w Petersburgu, „Ananke” 2010, nr 1 (60), s. 16–25. O Kowarskim 
zob.: D. Konstantynów, Petersburskie lata Ludomira Sleńdzińskiego i Felicjana Szczę-
snego Kowarskiego, [w:] Między Polską a światem Od średniowiecza po lata II wojny 
światowej, red. M. Morka, P. Paszkiewicz, Warszawa 1993, s. 128–137; J. Bogucki, 
Kowarski, Warszawa 1956; Polscy uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu 
w XIX i na początku XX wieku. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 1989.
7 K. Kulpińska, Wobec wojny, niepodległości i nowej rzeczywistości. Polska grafi ka 
artystyczna około 1918 roku, „Rocznik Historii Sztuki” 2018, t. XLIII, s. 99.
8 Zdaniem Katarzyny Kulpińskiej Szczygliński wspierał kolegów mieszkając wciąż 
w Warszawie. Ibidem, s. 99.
9 J. Jaśkiewicz, Dlaczego świat o nim zapomniał? Felicjan Szczęsny Kowarski – ma-
larz, rzeźbiarz, pedagog, twórca polskiej szkoły malarstwa monumentalnego, https://
niezlasztuka.net/o-sztuce/felicjan-szczesny-kowarski-malarz-pedagog-rzezbiarz-bio-
grafi a/ [dostęp: 10.02.2020].
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Plakat Kowarskiego Ludu Polski! Chwyć za broń…10 to litografi a barwna 
o wymiarach 70  50,6 cm wykonana na papierze. Po lewej stronie, pośrod-
ku zamieszczona została sygnatura: F. S. K./. XX./.IIV. Plakat powstał w to-
ruńskim Zakładzie Poligrafi cznym Sztuka. Wydawcą było Biuro Propagan-
dy Inspektoratu Generalnego Armii Ochotniczej. 

Główną postacią jest umieszczony centralnie, pomiędzy łanami zboża, 
stojący mężczyzna z odwróconą kosą w dłoni. Postać o atletycznej budowie 
ciała, przedstawiona została w kontrapoście. Wyprostowana postawa wyraża 
gotowość do wypełnienia nakazu służby11. 

Warto przenalizować przekaz plakatu w warstwie symbolicznej, korzy-
stając z interpretacji, jaką przynosi Słownik symboli autorstwa Władysława 
Kopalińskiego. Zboże symbolizuje dar życia, obfi tość, płodność, bogactwo. 
Żniwa to błogosławieństwo Boże. Symboliczną wymowę ma kosa, jako płod-
ność, nadzieja, pokój jest atrybutem rolnika, bronią w rękach kosyniera, ale 
też symbolem czasu i śmierci, „równacz nieubłagany wszystkiego, co żyje”12.

Obok mężczyzny, po jego lewej stronie, siedzi kobieta karmiąca piersią 
dziecko. Kobieta-Matka symbolizuje macierzyństwo, cnotę, ale także naród, 
państwo13. Dziecko to skarb, symbol początku, przyszłości. Juliusz Słowac-
ki w Godzinie myśli pisał: „Niech blade uczuć dziecko o przyszłości marzy” 
(w. 32–34)14.

W sytuacji zagrożenia bytu państwa i narodu te trzy postaci nabierają 
szczególnej wymowy. Stają się symbolem wspólnoty, przedstawicielami na-
rodu, który stawia czoło agresorowi. Mężczyzna i kobieta to monumental-
ne sylwetki, ich fi gury są bryłowate, kojarzące się z rzeźbionymi posągami. 
W tle za głównymi bohaterami widoczna jest kolumna umundurowanych 
i uzbrojonych żołnierzy. Mamy więc zestawienie typowe dla ówczesnych 
prac: bohater jednostkowy na tle zbiorowego bohatera, jakim było wojsko. 

Nad całością unosi się dym, symbol krótkotrwałości życia, zniszczenia, 
zła, wojny, kary gniewu bożego15. Jedną trzecią powierzchni zajmuje napis: 

LUDU POLSKI! 
CHWYĆ ZA BROŃ. 

10 Muzeum Niepodległości w Warszawie, PL2018.
11 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 20. 
12 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 379.
13 Ibidem, s. 147.
14 Ibidem, s. 81.
15 Ibidem, s. 78–79. 
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IDZIE POŻOGA I MORD.
TAM GDZIE PRZEJDZIE 
BOLSZEWIK POZOSTANĄ ZGLISZCZA I GRUZY POLSKIEJ 
WSI. BOLSZEWIK TO WRÓG 
LUDU POLSKIEGO!

Tekst ma wymowny charakter. Przede wszystkim, jak w przypadku więk-
szości plakatów, mamy tu czytelne wezwanie do walki i jasno sprecyzowany 
jej cel – obrona kraju przed agresorem. Znajdziemy w haśle przeciwstawienie 
sobie dwóch wizji: rodzina to ojczyzna, bezpieczeństwo, a najeźdźca to mord 
i pożoga, gruzy i zgliszcza. Nie bez powodu zapewne zestawiono jednostko-
wego bolszewika ze zbiorowością, jaką jest lud polski. W haśle wykorzystano 
też przywołanie ponurego obrazu ziem polskich po przejściu bolszewików.

Negatywne określenia przypisane bolszewikom: pożoga, mord, zgliszcza 
– przeciwstawił autor wizerunkowi Polaków. Przedstawił ich jako postacie 
majestatyczne, szlachetne, ze spokojem na twarzach. Przekaz zawarty w pla-
stycznej warstwie dzieła niósł patriotyczne przesłanie, nawoływał do jedno-
ści narodu i wspierania działań zbrojnych. 

Takie kontrastowe zestawienia prezentowano też często w prasie. Na ła-
mach pisma „Świat” przytoczono – zamieszczone wcześniej w „Żołnierzu 
Polskim” – teksty ilustrujące obrazki ukazujące różnice w stosunkach panu-
jących w Polsce i bolszewickiej Rosji16. 

Należy podkreślić, że plakat spełniał nie tylko w roku 1920 ważną rolę. 
Przede wszystkim był dziełem łatwo przystępnym, a jego odbiorca nie mu-
siał posiadać żadnych szczególnych kompetencji. Jako artefakt wykonywa-
ny był w celu przekazania określonych idei, wartości czy informacji. W jego 
strukturze plastycznej powinna zawrzeć się określona treść przekazu, więc 
jego forma musiała być jasna, aby odbiorca mógł odczytać intencje autora. 

Cel propagandowy był szczególnie ważny dla podniesienia świadomości 
społeczeństwa i pobudzenia do działania. Z goryczą pisał Stefan Krzywo-
szewski: „Trzeba wreszcie wyznać, że nie czuwano w dostatecznej mierze 
nad utrzymaniem ducha, zapału i wiary w wojsku, że w szeregach młodej 
armii brakło odpowiednio zmobilizowanej propagandy, która by podtrzymy-
wała jego energię i wytrwałość”17. Oddawał jednak sprawiedliwość, pisząc 
o powołaniu kilku ośrodków. Precyzyjne odtworzenie ich nazw jest niezwy-
kle utrudnione z uwagi na fakt, że używano różnych nieprecyzyjnych czę-
sto nazw. 

16 „Przyjemności bolszewickie”, „Świat” 1920, nr 33, s. 6.
17 Stef. Krz., Propaganda polska, „Świat” 1920, nr 34, s. 9.
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Powstał Centralny Komitet Propagandy oraz Biuro Propagandy przy Li-
dze Obrony Państwa. Na czele Komitetu stał poeta Edward Stroński, wśród 
aktywnych działaczy byli: Stefan Krzywoszewski, Zenon Przesmycki, Leo-
pold Staff , Andrzej Strug, Zofi a Nałkowska, Bronisława Ostrowska, Stani-
sław Kazuro, Juliusz Osterwa. Na wezwanie Naczelnego Wodza gremial-
nie odpowiedzieli więc artyści. „Oni to słowem zagrzewającym i rysunkiem 
barwnym przedostali się do wszystkich warstw i zniewolili wielu opiesza-
łych do wzięcia karabinu w swe dłonie. Oni przyczynili się do budowania 
ducha w wojsku”18. 

O działaniach artystów skupionych w Centralnym Komitecie Propagan-
dy z uznaniem pisał na łamach pisma „Świat” Władysław Wankie: „To, co 
się spotyka jako afi sz litografi czny barwny i jednokolorowany tak samo, 
jak plakaty oryginalne malowane ręcznie odpowiadają założeniu, zwraca-
jąc uwagę przechodnia zaciekawiają i zatrzymując go spełniają swój cel”19. 

Na czele Oddziału II Informacyjno-Prasowego Inspektoratu Generalnego 
Armii Ochotniczej stał literat Marian Dienstl-Dąbrowa, który potrafi ł skupić 
wokół siebie wybitnych ludzi pióra, pędzla, dłuta i teatru. Wystarczy wy-
mienić tu: Stefana Żeromskiego, Kornela Makuszyńskiego, Adama Grzy-
małę Siedleckiego, Stanisława Dygata. O prężnej działalności tej instytucji 
świadczyć mogą następujące liczby: tylko w sierpniu 1920 wydano 1,5 mln 
egzemplarzy druków, 16 odezw i 9 plakatów20. Staraniem Oddziału wydano 
łącznie 194 270 plakatów oraz 90 350 plakatów-odezw21.

Wydziałem Propagandy Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych kierował Remigiusz Kwiatkowski. Było też Biuro Propagandy We-
wnętrznej przy Prezydium Rady Ministrów, działała Sekcja Propagandy 
Obywatelskiej Komitetu Obrony Państwa. 

Sztuka wyrażania treści propagandowych w plakacie nabierała wraz 
z rozwojem wypadków wojennych głębszego wyrazu. Wankie pisał: „Je-
śli porównamy pierwsze nasze plakaty z obecnymi, widywanymi na rogach 
ulic, widzimy od razu ogromny postęp, ideowy i grafi czno-techniczny, za-

18 F., Artyści i literaci na odsiecz Ojczyźnie, „Świat” 1920, nr 39, s. 5.
19 W. Wankie, Sztuka – Ojczyźnie, „Świat” 1920, nr 38, s. 6.
20 F., Artyści i literaci na odsiecz Ojczyźnie, „Świat” 1920, nr 39, s. 6. 
21 A.J. Leinwand, Polski plakat propagandowy w okresie wojny polsko-sowiec-
kiej (1919–1920), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1993, 
t. XXVIII, s. 59; Obrona Państwa w 1920 roku. Księga sprawozdawczo-pamiątkowa 
Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Pań-
stwa, red. W. Ścibor-Rylski, Warszawa 1923, s. 77–78.
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miast mazaniny pierwszych prób, nastąpiła celowa robota grafi czna, której 
stałym znamieniem jest zwięzłość, dobre wypełnienie ram obrazu”22. 

Kiedy oglądamy plakaty w roku 1920, dostrzegamy to, na co zwracał 
uwagę ówczesny obserwator: „Jest w tej całości, mimo dużych niedostat-
ków formy, jakoś złość i zaciekłość, pasja, która siedzi w ramach obrazka – 
i udziela się widzowi”23. Jednocześnie zaczął formować się dostosowany do 
realiów czasów nowy język artystycznego przekazu wywodzący się z trady-
cyjnej ilustracji, ale pełniący już inną, znacznie szerszą rolę. Plakat pozostał 
jednak formą kreacji artystycznej, wyrazem indywidualnej ekspresji twórcy. 
„Jego artystyczna wola nie dawała się ujarzmić i uznana została za jego nie-
zbywalny przywilej. Ta autonomia, którą udawało mu się obronić, dała tej 
sztuce wolność, a dziełom pozwoliła zachować autentyczność”24. Tworzone 
wówczas plakaty wpisały się w działania propagandowe, które przyniosły 
niewątpliwie pozytywne skutki. 

Dziś plakaty są nie tylko dziełem artystycznym, ale też cennym źródłem 
historycznym i warto przeanalizować je w kontekście przekazu o wymowie 
patriotycznej. Plakat nie tylko odzwierciedla historię, jest też jej uczestni-
kiem, poniekąd sam ją stwarza. 

Za podsumowanie niech posłuży stwierdzenie Mariana Kronowskiego, 
który podkreślił, że zgodnie ze swym przeznaczeniem plakat musi uczestni-
czyć w życiu, tworząc jego obrazową kronikę. 

Tym samym plakat staje się źródłem wiedzy historycznej, zarówno faktografi cznej, jak 
i ikonografi cznej. Równocześnie, w sposób nieoczekiwany, sam stwarza swą własną historię, 
na którą składają się zachowane egzemplarze. Zaświadczają one o jego obecności w Wielkiej 
Historii. W tym trybie rzeczywistość historyczna przeobraża się w rzeczywistość muzealną25. 

 Plakat, świadek i uczestnik wydarzeń trafi a więc do muzealnego maga-
zynu, a stamtąd do współczesnej publikacji26 lub na wystawę27, gdzie infor-
muje, daje dowód, zaświadcza o przeszłości. Dowodzi, jak istotną rolę peł-

22 W. Wankie, Sztuka – Ojczyźnie, „Świat” 1920, nr 38, s. 6.
23 Ibidem, s. 6.
24 M. Knorowski, Kolekcja plakatu polskiego XX wieku, http://www.postermuseum.pl/
kolekcja/kolekcja-plakatu-polskiego/ [dostęp: 10.02.2020].
25 Ibidem. 
26 Przykładem album Bitwa Warszawska 1920, wprowadzenie i redakcja T. Skoczek, 
Warszawa 2020 wydany w serii „Nasza historia”, a zawierający reprodukcje ze zbiorów 
Muzeum Niepodległości. 
27 Np. wystawa „Rok 1920. Na przedpolach Warszawy”, Muzeum Niepodległości 
w Warszawie, 29 lipca – 2 października 2005 r. 
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niła sztuka w życiu narodu i jak wielkie zasługi oddali artyści sprawie boga 
wojny. Plakat zajmował w tym działaniu rolę szczególną. Akcentuje to bar-
dzo mocno Aleksandra J. Leinwand, pisząc „o wojnie plakatowej, jaka obok 
walki na płaszczyźnie politycznej, militarnej i dyplomatyczniej”28 toczyła 
się między Polską i Rosją. 

Jolanta Załęczny
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Abstract 
The propaganda poster played an important role in forming the attitudes of the Polish so-
ciety during the war of 1920. In a suggestive way, it spoke to the viewer, on the one hand 
creating an image of the aggressor and, on the other, appealing to the patriotism of Poles 
and calling on them to join the Volunteer Army. Kowarski’s poster being discussed here 
– Ludu Polski! Chwyć za broń… (People of Poland! To your weapons…) – uses graphic 
symbols and the power of words. It is not only an artistic work, as all posters from the 
time of the Polish-Soviet War are also a valuable historical source. 

Plakat von Felicjan Szczęsny Kowarski als Beitrag zu 
Betrachtungen der Propaganda im Jahre 1920
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Kurzfassung 
Das Propagandaplakat spielte eine wichtige Rolle bei der Schaff ung von Haltungen der 
polnischen Gesellschaft während des Krieges von 1920. Es sprach auf suggestive Weise 
den Betrachter an, indem es einerseits das Bild des Aggressors schuf und andererseits an 
den Patriotismus der Polen appellierte und forderte sie auf, sich der Freiwilligenarmee 
anzuschließen. Dieses Plakat von Kowarski Ludu Polski! Chwyć za broń…(Volk Polens! 
Greife zur Waff e…) nutzt grafi sche Symbole und die Kraft der verbalen Überlieferung. 
Es ist nicht nur ein künstlerisches Werk, denn alle Plakate aus der Zeit des Polnisch-Bol-
schewistischen Krieges sind auch eine wertvolle historische Quelle.

Плакат Фелициана Щенсного Коварского – 
рассуждения о пропаганде 1920 года
Ключевые слова
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Резюме 
Пропагандистский плакат играл значительную роль в формировании обществен-
ных настроений в Польше во время войны 1920 года. Он во внушительной манере 
создавал образ врага и одновременно взывал к патриотизму поляков, призывая их 
вступать в ряды Добровольческой армии. Обсуждаемый плакат Коварского Ludu 
Polski! Chwyć za broń… (Народ Польши! Хватай за оружие…) использует графи-
ческие символы и мощь слова. Он представляет собой не только лишь произведе-
ние искусства, поскольку все плакаты времен советско-польской войны являются 
также ценными историческими источниками. 
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Artykuł dotyczy zmian zachodzących we współczesnym muzealnictwie. Opisuje 
w syntetyczny sposób podstawowe wyzwania, przed jakimi stają pracownicy mu-
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ralnym. 
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Nauka historii, jako forma zachowania pamięci, przebiega na wielu 
płaszczyznach. Sposób, w jaki wiedza o minionych czasach jest przekazy-
wana, może przyjmować postać zarówno materialną, jak też niematerialną. 
Każdy z nas od najmłodszych lat był wychowywany wśród znamion prze-
szłości. Najwcześniejszą i niematerialną formą poznawczą były z pewnością 
wspomnienia o przodkach lub wspomnienia najstarszego pokolenia naszych 
rodzin. Poprzez werbalną formę kontaktu z przeszłością mogło zrodzić się 
zainteresowanie wydarzeniami minionych lat lub nawet wieków. Słowo mó-
wione, jednakże, nie umożliwia doświadczenia historii w pełni.

Znamiona przeszłości zawarte są także w pamiątkach rodzinnych, foto-
grafi ach lub innych przedmiotach, często stanowiących artefakty przeka-
zywane pomiędzy pokoleniami. Stanowią one materialną postać historii, 
namacalny dowód upływu czasu. Umożliwiają wstępne poznanie, ustano-
wienie kontekstu, a także zrozumienie historii.

W każdej rodzinie istnieją zbiory obiektów, które dotyczą minionych po-
koleń. Pieczołowicie przechowywane osobiste przedmioty przodków, często 
związane z ich militarną przeszłością, fragmenty umundurowania, odznacze-
nia, niekiedy nawet broń, tworzą swoistą i unikalną kolekcję obiektów hi-
storycznych. Zbiory te często mają charakter sentymentalny, stanowią zara-
zem ułamek większej całości. Rodzinne zbiory, poprzez ich bliższe poznanie, 
pozwalają ukształtować własny stosunek do przeszłości i tradycji. Umożli-
wiają jednocześnie poznanie przeszłości rodu na tle minionych wydarzeń.

Obszerne zbiory obiektów pochodzących z dawnych czasów, dotyczą-
cych nie tylko przeszłości jednostkowej, ale i społeczeństwa, gromadzą 
i przechowują specjalnie do tego powołane instytucje – muzea. Są to jed-
nostki organizacyjne, których funkcjonowanie nie jest nastawione na zysk, 
a jednym z głównych założeń jest „gromadzenie i trwała ochrona dóbr natu-
ralnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości”1. Muzea realizują cele w po-
staci przechowywania i ochrony zabytków, katalogowania oraz naukowego 
ich opracowania. Odbywa się to poprzez działalność pracowników tychże 
instytucji, określanych mianem muzealników.

Według defi nicji przytoczonej przez Mirosława Borusewicza w artyku-
le O kustoszu-detektywie uwag kilka2, muzealnik jest osobą odpowiedzialną 
za opiekę, naukową interpretację i badanie zbiorów. Mimo iż defi nicja do-
tyczy osoby określanej mianem „kustosza”, według Borusewicza dotyczy 
każdego pracownika muzeum. Praca, jaką wykonują muzealnicy, szczegól-

1 Dz.U. z 2012 r. poz. 987, Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., art. 1.
2 M. Borusewicz, O kustoszu-detektywie uwag kilka, „Muzealnictwo” 2013, nr 54, s. 98.
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nie w czasach postępu technologicznego i wszechobecnej informacji, wyda-
je się być żmudną i mozolną. Jest to jednak odczucie złudne. Z tego powodu 
warto przyjrzeć się bliżej, jakie zadania i wyzwania stawia przed nimi pra-
ca z obiektami przeszłości, określanych również „muzealiami”3. W Polsce, 
szczególnie po transformacji systemowej z początku lat 90., muzealnicy zo-
stali postawieni przed nowymi wyzwaniami.

Aby w szerszym kontekście zrozumieć trudności, z jakimi borykają się 
pracownicy współczesnych placówek muzealnych, warto przyjrzeć się po-
czątkom tych instytucji. Tradycje zawodu muzealnika przebiegają równole-
gle z rozwojem muzeów. Sięgają wieku XIV i założenia pierwszego nowo-
żytnego muzeum powołanego przez Sykstusa IV w 1471 roku. Ofi arował 
on mieszkańcom Rzymu pomniki dawnej świetności, które służyły udoku-
mentowaniu przeszłości. Wyeksponowane zbiory miały na celu połączenie 
teraźniejszości z przyszłością, a zarazem zachowanie przeszłości dla następ-
nych pokoleń. Z powyższego powodu pojawiła się konieczność doglądania, 
a także zabezpieczenia i konserwacji tychże. Można zatem uznać, iż świado-
ma działalność muzealników rozpoczęła się w wieku XIV na terenie Italii4.

Muzea nie są jednakże tworem nowożytnym. Ich pierwotna geneza może 
wywodzić się z chęci człowieka do zabezpieczenia i zachowania pamięci. Przy-
kładem posłużyć może starożytny Egipt lub Mezopotamia, gdzie władcy pra-
gnęli unieśmiertelnić swoje dokonania oraz imię5. Z tego powodu powstawały 
plastyczne przedstawienia, często zawierające inskrypcje imienne, magiczne, 
informacje o życiu codziennym, a także przedstawienia wielkich wydarzeń, 
jak bitwy lub polowania. Powstawały w formie steli, obelisków lub reliefów.

Gdyby nie instytucje muzealne, których celem jest gromadzenie, przecho-
wywanie i zabezpieczanie, wiele z unikatowych obiektów lub zabytków mo-
głoby ulec zniszczeniu. Niewykluczone, iż część zostałaby bezpowrotnie roz-
grabiona podczas licznych wojen i konfl iktów. Wydarzenia z roku 2016 są 
tego najlepszym dowodem, kiedy bojownicy tzw. Państwa Islamskiego doko-
nali zniszczeń zabytkowych budowli świątynnych w Palmirze w Syrii6. Część 
zabytków znalazła się już wcześniej w zbiorach m.in.  British  Museum czy 

3 „Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum 
i wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowią dobro narodowe”. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 987, Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., art. 21, ust. 1.
4 K. Pomian, Muzeum: Kryteria Sukcesu, „Muzealnictwo” 2009, nr 50, s. 58.
5 J. Le Goff , Historia i Pamięć, Warszawa, 2007, s. 110. 
6 Źródło: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/syria-slynne-zabytki-pal-
miry-zniszczone-przez-dzihadystow,708626.html [dostęp: 18.11.2019].
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w Luwrze7. Dzięki temu nadal mamy możliwość kontaktu z historią i prze-
jawami kultury, której pozostałości „rebelianci” usilnie starali się zatrzeć.

Najstarsze znane muzeum zostało założone w Aleksandrii około 295 r. 
p.n.e. przez Ptolomeusza I Sotera8. Ośrodek ten realizował założenia Aka-
demii Platońskiej oraz arystotelejskiego Lycaeum9, w rzeczywistości mógł 
stanowić ośrodek naukowy służący badaniom, a nie tylko gromadzeniu czy 
przechowywaniu obiektów i zbiorów bibliotecznych10.

W przypadku Europy geneza muzeów jest uzależniona od kraju oraz sys-
temu wierzeń i władzy. Wraz z chrystianizacją naszego kontynentu i schył-
kiem wieków średnich, gdzie historia i pamięć służyły głównie celom sa-
kralnym, rozwój instytucji gromadzących i upowszechniających historię 
przypada na okres włoskiego Odrodzenia. Ze względu na postęp w dziedzi-
nie sztuki oraz większą troskę o ukulturalnienie społeczeństwa, w przeci-
wieństwie do wieków poprzednich, powstawały galerie oraz muzea, np. mu-
zea papieskie – Museo Pio-Clementino, Museo Chiaramonti i inne11.

Podążając przykładem papieży – zwolenników sztuki, np. Sykstusa IV, 
Juliusza II – europejscy władcy fundowali galerie sztuki, które stanowiły 
podwaliny pod największe w dzisiejszych czasach placówki muzealne. Na-
leży zaznaczyć, iż w rezultacie konfl iktów zbrojnych, m.in. wojny trzydzie-
stoletniej 1618–1648, oraz licznych grabieży, wynikających ze zmiany cha-
rakteru wojsk z rycerskiego na zaciężne, jak również „prawa wojny i łupu”, 
niewiele z tych ośrodków miało szansę przetrwać. 

Bezpośrednią przyczyną ograniczenia rozwoju ówczesnych instytucji 
muzealnych, szczególnie o charakterze sakralnym, była reformacja. Nisz-
czenie dzieł sztuki było uzasadnione według doktryn Marcina Lutra i Jana 
Kalwina, a grabież i profanacja stała się metodą walki z „papieżnictwem”12.

We Francji sztuka i obiekty o znaczeniu historycznym używane były do 
ozdabiania pałaców królewskich. Wraz ze wzbogaceniem dworu królew-
skiego, a także posiadłości arystokracji, pojawiła się chęć pozyskania wie-
dzy na temat zgromadzonych zbiorów. Dzięki temu instytucje ówcześnie 

7 Źródło: https://www.apollo-magazine.com/treasures-palmyra-preserved-worlds-
-museums/ [dostęp: 18.11.2019].
8 J. Pruszyński, Muzea. Muzealnictwo. Prawo Muzeów, „Santander Art and Culture 
Law Review” 2015, nr 1, s. 13.
9 Lycaeum – pierwowzór insytucji naukowych.
10 J. Pruszyński, op. cit., s. 14.
11 Ibidem. 
12 Ibidem, s. 15.
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istniejące o charakterze muzealnym ponownie zyskały znamię „warsztatu 
naukowego”. Jednakże obserwując wydarzenia XVIII-wiecznej Europy na 
przykładzie Francji, uwzględniając rewolucję francuską, a następnie okres 
napoleoński, można odnieść wrażenie pojawienia się wahań społeczno-kul-
turowych w odniesieniu do obiektów historycznych i sztuki. Reformacja 
i podążająca za nią destrukcyjna desakralizacja sztuki, monarchia oświeco-
na Ludwika XIV i otwarcie Luwru dla społeczeństwa, następnie rewolu-
cja i dalsze niszczenie mienia kościelnego przyczyniły się do bezpowrotnej 
utraty pewnej części obiektów historycznych lub dzieł sztuki. Ponowny roz-
wój w kierunku gromadzenia obiektów historycznych pojawił się dopiero 
pod rządami Napoleona I, „którego zainteresowania naukowe były równe 
brakowi szacunku dla kultury krajów podbitych”13.

Powstawanie muzeów lub instytucji gromadzących zbiory historyczne 
oraz sztukę można także powiązać z regionalizmem. Odnosi się to szczegól-
nie do federacji niezależnych księstw, biskupstw i wolnych miast wchodzą-
cych w skład Rzeszy Niemieckiej. Pojawiały się tam placówki gromadzące 
zbiory tematycznie obejmujące pamiątki po wybitnych osobistościach zwią-
zanych z kulturą, sztuką, jak również obiektami z dziedziny techniki14.

Muzea tworzone były również ze względu na rozwój podróżnictwa, co 
było następstwem postępu technicznego. W rozumieniu angielskim istotne 
było to co egzotyczne. Podróżnicy, kupcy, wykonawcy wolnych zawodów 
stykali się z odmiennością, szczególnie w koloniach należących do Koro-
ny, przywożąc najciekawsze obiekty i przekazując je społeczeństwu. Dzięki 
temu już na przełomie XVIII i XIX wieku powstało British Museum, któ-
rego zbiór muzealiów związanych z historią Egiptu, Mezopotamii, Grecji 
i Rzymu po dziś dzień należy do największego na świecie15.

W przypadku muzeów polskich, szczególnie w końcu XVIII wieku, po-
jawiły się pobudki narodowościowe, zmierzające do zachowania dobra na-
rodowego. Okres zaborów nie sprzyjał jawnemu propagowaniu tożsamości 
narodowej, jednakże już w 1800 roku w Warszawie powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk. Poprzez działalność tego typu związków dążono do groma-
dzenia, inwentaryzacji i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Aby 
podtrzymać ducha patriotycznego, powstawały prywatne muzea, a wszelkie-
go rodzaju działalność kulturalna była wspierana przez liczne towarzystwa 
regionalne, katolickie, sportowe, turystyczne, jak również medyczne i wie-

13 J. Pruszyński, op. cit., s. 16.
14 Ibidem, s. 17.
15 The British Museum and its Collections, London 1986; Ibidem, s. 16.
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le innych. Według Bohdana Rymaszewskiego w kraju pod zaborami w XIX 
wieku społeczeństwo wykazywało „niemal biologiczne dążenie większości 
Polaków do podtrzymania kultu tradycji jako instrumentu kształtującego po-
stawy”16.

Zabory, powstania, okres Wielkiej Wojny, następnie walki o niepodle-
głość przyczyniły się do znacznego uszczuplenia naszego dziedzictwa. Dru-
ga wojna światowa ponownie przyniosła kradzieże i rabunki dokonywane 
systematycznie, z prawdziwą niemiecką pieczołowitością. Część zbiorów 
udało się ukryć lub uratować, co być może wynika z doświadczeń polskich 
muzealników działających pod zaborami. Okres powojenny, aż do transfor-
macji systemowej 1989 roku, cechował wykorzystanie kultury i jej zabyt-
ków w celach propagandowych i politycznych. Wraz z pojawieniem się so-
wieckiego nadzoru nad kulturą wystąpiły nowe przesłanki wpływające na 
proces decyzyjny dotyczący muzealiów. Nie jest wykluczone, iż część mu-
zealiów mogła zostać zniszczona z powodu „niezgodności politycznej”. 
Można postawić pytanie, czy ze względu na zmianę ustroju pamięć w po-
staci zabytków powinna być wykorzystywana do celów politycznych, a je-
śli niezgodna z obecnym programem rządzących – niszczona bądź usuwana 
z przestrzeni publicznej?

Biorąc pod uwagę historię muzealnictwa, której skromny zarys przedsta-
wiono powyżej, zatrudnieni w tej profesji, nie tylko naukowcy, przez lata 
mogli doskonalić swój fach. Zawód muzealnika ma zatem wielowiekową tra-
dycję, którą, podobnie jak mentalność społeczną publiczności, kształtowa-
ły monarchie, społeczeństwa, okoliczności czy konfl ikty zbrojne. To właśnie 
muzealnicy musieli stanąć na straży przeszłości, a dzięki ich poświęceniu, 
niejednokrotnie kosztem własnego życia, dzisiaj wciąż możemy podziwiać 
cenne zabytki. Polscy muzealnicy wykazali się szczególną działalnością na 
przełomie XVIII i XIX wieku, w czasie zaborów. Do osobistości związanych 
z zachowaniem naszego narodowego dziedzictwa można zaliczyć Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, Stanisława Staszica, Andrzeja Onufrego czy Sta-
nisława Kostkę Potockiego. Ponadto zabytki sztuki gromadzono w ramach 
programu Czartoryskich, poprzez działalność Raczyńskich, Mielżyńskich 
czy Działyńskich. Wielkie osobistości tamtych lat, jak i kolekcjonerzy trak-
towali zachowanie dorobku polskiego narodu jako obywatelski obowiązek17.

16 Za: T.M. Cieślak, Znaczenie muzeów regionalnych w krzewieniu historii i kultury re-
gionalnej na przykładzie Muzeum Regionalnego w Bobolicach, „Przegląd Geologiczny” 
2019, vol 67, nr 8, s. 682. 
17 T.M. Cieślak, op. cit., s. 682.
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Ostatnia dekada XX wieku, demokratyzacja Polski oraz zmiana ustro-
ju gospodarczego przyczyniły się do poprawy „upolitycznionego” muzeal-
nictwa polskiego. Jednakże mimo upływającego czasu polscy muzealnicy 
wciąż borykają się z trudnościami adaptacyjnymi. Metody pracy wewnętrz-
nej muzealnika nie uległy generalnej zmianie, a jedynie rozszerzeniu. Poja-
wiły się natomiast nowe wyzwania, nieobecne w czasach ubiegłych, szcze-
gólnie w okresie PRL-u. W demokratycznym i wolnym kraju nie musimy 
już gromadzić pamiątek, aby zabezpieczyć i ochronić przeszłość i tożsamość 
narodu, jak było to czynione za czasów zaborów i powstań. Zmianie nato-
miast uległa percepcja odbioru wartości kulturowej, cele, a także warunki, 
w jakich obcujemy z historią. Po transformacji systemowej, w nowo powsta-
jących placówkach, jak również już istniejących, muzealnicy stanęli przed 
koniecznością „odkłamania” wypaczonej socjalizmem historii. Pojawiły się 
natomiast delikatne i trudne kwestie związane z odrzuceniem propagowa-
nych przez komunizm postaci przy jednoczesnym upamiętnieniu pomija-
nych ze względów politycznych osobistości czy wydarzeń18.

Praca muzealnika osiągnęła zatem nowy poziom, szczególnie poprzez 
zmianę stosunku odwiedzającej publiczności. Muzea, wciąż stanowiąc 
ośrodki naukowe, stały się elementem „kultury turystycznej”, atrakcją, do 
której zmierzają także indywidualni goście, a nie tylko zorganizowane wy-
cieczki w celach edukacyjnych bądź propagandowych. Z powyższego wy-
nikają nowe potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. Tym samym odwiedza-
jący wpływają na charakter działalności zewnętrznej tych instytucji. Wraz 
z rozwojem gospodarki, w której publiczność stała się bardziej doświadczo-
na, wymagająca, nielojalna, niecierpliwa i wręcz domagająca się nowych 
bodźców, muzea zaczęły zmieniać swoją strategię.

Założenia kierujące pracą muzealnika dotyczą promocji zbiorów, udo-
stępniania, przygotowywania wystaw, ponadto prowadzenia działalności ar-
tystycznej i upowszechniania kultury19. W dynamicznej gospodarce jedyną 
możliwością zabezpieczającą zewnętrzną formę funkcjonowania muzeum 
stała się działalność marketingowa. Doświadczenie ekspozycji, muzealiów 
oraz sposób ich prezentacji stały się wobec tego „produktem”, który należy 
dostosować do mentalności społecznej.

18 A. Stasiak, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku, s., 121; Źró-
dło: www.academia.edu/18489468/o_potrzebie_rewolucji_w_polskim_muzealnictwie_
XXI_ wieku [dostęp: 18.11.2019].
19 Dz.U. z 2012 r. poz. 987, Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., art. 2, ust. 5, 
7a, 8.
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Uplasowanie owego produktu działalności muzealnej nie wymaga zna-
czącej zmiany, a jedynie dążenia do zmiany percepcji w odniesieniu do po-
strzegania konkurencyjnych atrakcji. Plasowanie związane jest zatem z ta-
kim zaprezentowaniem oferty przedstawianej przez poszczególne placówki 
muzealne, dzięki któremu zajmie ona w świadomości publiczności wyróż-
niające się miejsce na tle innych20.

Aby osiągnąć zmianę na poziomie postrzegania, szczególnie w wieku 
„digitalizmu”, muzealnicy powinni wykorzystywać nowe rozwiązania tech-
nologiczne. W znacznym stopniu wizerunek muzeum wstępnie jest już kre-
owany przez platformę internetową. Wielu spośród odwiedzających muzea 
przegląda oferty dostępne w Internecie i niejednokrotnie na podstawie in-
formacji zawartych na stronach placówek muzealnych podejmuje decyzję. 
Świadczy to również o konieczności rozbudowania tejże platformy, wypo-
sażenia jej w informacje dotyczące nie tylko godzin funkcjonowania, ale 
zamieszczenie informacji dotyczących zbiorów, ekspozycji stałych, czaso-
wych, wystaw plenerowych bądź innych wydarzeń, w tym kulturalnych. 
Dzięki zaistnieniu na platformie internetowej muzealnicy są w stanie roz-
szerzyć kontakt z zainteresowanymi, jak również wykreować zamierzony 
wizerunek placówki.

Wyzwanie stanowi jednakże charakter przemian, jakim podlegają muzea 
w XXI wieku. Dotyczą one głównie reformy mentalności oraz zrozumienia 
potrzeb publiczności. Chodzi również o odrzucenie starych, głęboko zako-
rzenionych przez lata PRL-u nawyków. Nie oznacza to jednak, iż wyzwania, 
naprzeciw którym stają współcześni muzealnicy, będą pokonane natychmia-
stowo. Jest to proces zajmujący lata, wynikający w znacznym stopniu z moż-
liwości fi nansowych poszczególnych muzeów21.

Biorąc pod uwagę doświadczenia własne autora z licznych odwiedzin 
w muzeach polskich i angielskich, można zaznaczyć, iż pierwszy kontakt 
z efektywnym marketingiem muzeum rozpoczyna się już w momencie za-
kupu biletu. Jest to element, który stanowi często jedyną pamiątkę z wizy-
ty. Bilet także może stać się obiektem kolekcjonerskim. Ponadto pozwala do 
pewnego stopnia prześledzić liczbę zwiedzających daną placówkę22. Stano-

20 L. Garbowski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing Punkt Zwrotny Nowoczesnej 
Firmy, Warszawa 1998, s. 174.
21 A. Stasiak, op. cit., s. 122.
22 W niektórych polskich muzeach bilety niebędące paragonami są numerowane. Przy-
kładem mogą posłużyć bilety płatnego wstępu do Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie ze zbiorów autora z następujących po sobie wizyt w latach 2015–2019 mają 
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wi zarówno element informacyjny, jak i promocyjny. Jest tym samym pierw-
szym wskaźnikiem rzetelności oferty przygotowanej dla publiczności przez 
muzealników.

Pracownicy placówek muzealnych ze względu na zmieniające się wa-
runki rynkowe przestali być jedynie naukowcami badającymi historię po-
szczególnych obiektów. W XXI wieku nie każdy z muzealników musi być 
wyedukowanym historykiem. Ze względów wynikających z podanych po-
wyżej argumentów, konieczne jest ukierunkowanie muzealników oraz ich 
niezbędne wyszkolenie w konkretnych dziedzinach działalności, często 
według standardów obowiązujących w przedsiębiorstwach komercyjnych. 
Część z nich niewątpliwie powinna posiadać wykształcenie historyczne, ar-
cheologiczne lub muzealne. Nie jest jednak konieczne, aby wszyscy byli 
specjalistami w tych dziedzinach.

Jednym z istotnych wyzwań, przed którymi stają muzealnicy, jest od-
tworzenie obiektów z niewielkich fragmentów. Jest to niewątpliwie umie-
jętność z zakresu artystycznych, wymagająca zarówno wiedzy, wyobraź-
ni, jak i zdolności manualnych. Działalność archeologiczna rzadko pozwala 
na odnalezienie kompletnych zabytków, w znacznej mierze znaleziska są 
rozczłonkowane i niekompletne. W celach naukowych oraz poznawczych 
obiekty te mogą zostać odtworzone w technologii wirtualnej bądź za po-
mocą specjalnych technik rzemieślniczo-artystycznych. Obecna technologia 
pozwala na skrócenie czasu pracy odtwórczej, a w skrajnych przypadkach na 
stworzenie wysokiej klasy reprodukcji.

W celu prowadzenia swojej działalności na rynku współczesnym muzea 
potrzebują rzetelnej, otwartej i fachowo opracowanej oferty. Dzięki temu 
muzealnicy są w stanie zaprezentować swój produkt w postaci muzealiów, 
które umieszczone na nowej wystawie czasowej przyciągną szerszą publicz-
ność. W zakres takiej działalności marketingowej wchodzi opracowanie 
drukowanych przewodników, ulotek, katalogów. Ponadto usługi w posta-
ci dodatkowych, specjalnych programów, wielojęzycznych przewodników-
-muzealników bądź „otwarcia kulisów” również należą do oferty. Doskona-
łym przykładem może posłużyć forma reklamy stosowana przez brytyjskie 
Muzeum Zimnej Wojny RAF Cosford. Pracownicy tegoż muzeum są obecni 
na platformach internetowych i na portalach społecznościowych. Są to rów-
nież specjaliści od kontaktu z klientem, którzy przez ukierunkowane podej-

numery: 049862, 067605, 077491, 097322 Sugeruje to, iż na przestrzeni 4 lat Muzeum 
Wojska Polskiego odwiedziło 47460 osób. Bilety bezpłatne wynikające z dni wolnego 
wstępu, mają zwykle inną numerację.
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ście, nastawione na bezpośredni kontakt i sprzedaż, nakłaniają publiczność 
do odwiedzin. Proponują, w określonym czasie, ponadprogramowe atrak-
cje w postaci Dni Otwartych Warsztatu Konserwatorskiego lub Wieczory 
Otwartego Kokpitu. Każde z tych wydarzeń jest oczywiście odpłatne, co nie 
zmienia faktu, iż nawet odbywając się w nietypowych godzinach, cieszą się 
maksymalną frekwencją23.

Dzięki dodatkowym usługom, muzealnicy pozyskują nowych zwiedzają-
cych, oferując tym samym niespotykane dotąd przeżycia, niedostępne w cią-
gu normalnych godzin pracy placówki. Autor wielokrotnie bywał na takich 
wydarzeniach, a obsługa, jaką dostarczyli muzealnicy, jest godna polecenia. 
Warto podjąć próby zastosowania tychże rozwiązań w wielu polskich muze-
ach, szczególnie dysponującymi obiektami spełniających podobne warunki. 
Z pewnością przy organizacji tego typu wydarzeń zainteresowanie publicz-
ności dopisze, zapewniając dodatkową atrakcję, rozszerzenie usług, jak i do-
datkowe fundusze.

Współczesna publiczność także stanowi wyzwanie dla muzealników. 
Pojawienie się potrzeb duchowych, chęć emocjonalnego podejścia do eks-
pozycji i kreowanych wystaw oraz przeżycia związanego z odwiedzinami 
wymusza konieczność zaakceptowania psychologii we własnej pracy, któ-
ra również może zostać wykorzystana w promocji i sprzedaży. Muzeum za-
tem powinno działać jak przedsiębiorstwo, traktować zbiory jako produkt, 
wykorzystywać zabiegi reklamowe, organizować dodatkowe atrakcje, które 
należy sprzedać24.

Kolejnym wyzwaniem i zarazem istotnym czynnikiem rozwojowym, na 
który muzealnicy powinni zwrócić uwagę, może być wykorzystanie osiąg-
nięć nowoczesnej techniki dla celów merytorycznych. Multimedia w posta-
ci fi lmów, dźwięków, interaktywnych paneli przyczyniają się do szybkiego 
przyswojenia i poszerzenia informacji na temat prezentowanych obiektów. 
Ponadto platformy multimedialne pozwalają na skondensowanie informacji 
w jednym panelu – znika zatem konieczność umieszczania licznych tabli-
czek z rozległymi opisami. Dane w zapisie cyfrowym są łatwiejsze do zreda-
gowania i przystępniejsze, szczególnie dla młodszego pokolenia. Dzięki za-

23 Wieczór Otwartego Kokpitu ma ograniczoną liczbę biletów (300 sztuk), wynika to 
z zasad bezpieczeństwa. Ze względu na czas otwarcia angielskich muzeów przez cały 
tydzień (z wyłączeniem świąt i ustawowych dni wolnych od pracy) wydarzenia te odby-
wają się głównie w godzinach wieczornych, po ofi cjalnym zamknięciu placówki.
24 Mimo iż wg ustawy o muzeach są to instytucje nienastawione na zysk, dodatkowy 
przychód wynikający z tejże działalności może posłużyć do celów inwestycyjno-rozwo-
jowych: A. Stasiak, op. cit., s. 124.
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stosowaniu nowoczesnych technologii percepcja obiektów na ekspozycjach 
może ulec zmianie. Wynika to z możliwości prezentacji eksponatu w formie 
cyfrowej, która jest praktycznie nieograniczona – od przedstawienia grafi cz-
nego, siatki obiektu, prześwietlenia, planu, kubatury – do opisu fi zycznego 
umieszczonego w kontekście historycznym.

W XXI wieku, muzeum przestało być podstarzałą placówką, gdzie snu-
jący się po parkietach „opiekunowie ekspozycji” bacznie przyglądają się 
rozrabiającym, mało zainteresowanym wycieczkom szkolnym. Muzealni-
cy, którzy spełniają tę funkcję, stają przed niezwykle trudnym wyzwaniem, 
gdyż obcowanie z kapitalistyczną publicznością wymaga interpersonal-
nych predyspozycji oraz szerokiej wiedzy. „Opiekunowie ekspozycji” dbają 
o wizerunek placówki. Stanowią też fi zyczną ochronę zbiorów w przypad-
ku prób podejmowania działalności kryminalnej. Często zawierają pierwszy 
kontakt z publicznością, która właśnie do nich będzie kierowała pytania czy 
wątpliwości. Odpowiadają za informacje związane nie tylko z ekspozycją, 
ale za generalną recepcję, opiekę nad publicznością, jak również jej bezpie-
czeństwo. Poza spełnianiem funkcji społecznej „opiekunowie ekspozycji” 
mogą również zajmować się konserwacją eksponatów, zabezpieczeniem ga-
blot, monitorowaniem przepływu publiczności. Ponadto kontrolują zacho-
wanie odpowiednich warunków, m.in. temperatury lub nasłonecznienia, któ-
re mogą wpłynąć na stan zachowania muzealiów. Są to zatem pracownicy 
muzeum w pełni zaangażowani w działalność zewnętrzną, jak i zabezpiecze-
nie gromadzonych zbiorów25.

Muzea stały się obiektami edukacyjnymi, przeznaczonymi dla całego 
społeczeństwa, które już bez nacisku odwiedza i interesuje się zbiorami. 
Muzealnicy zatem mają za zadanie spełnić oczekiwania, bez wyznaczania 
trendów lub kanonów w sztuce lub historii. Muzealnik musi w przystępny 
sposób dotrzeć do publiczności, umożliwić jej doświadczenie oraz przedsta-
wić jak najszerszą ofertę edukacyjną. Często przyjmuje to formę zabawy, 
szczególnie w przypadku najmłodszej publiczności, która poprzez fi zyczną 
interakcję uczy się najszybciej.

Wyzwania, z jakimi spotykają się współcześni muzealnicy, polegają rów-
nież na kreatywności, zmianie podejścia do zwiedzającego oraz zastosowa-
niu osiągnięć technicznych dla zwiększenia podaży informacji. Muzealnicy, 
którzy osiągnęli swój cel w XXI wieku, pokonali trudności, prowadzą mu-
zea, do których wraca się wielokrotnie. Spełniają tym samym swój obowią-

25 S. Kocewiak, Poradnik Opiekuna Ekspozycji w Muzeum, „Szkolenia Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów” 2015, nr 6, s. 7–8. 
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zek działalności zewnętrznej, promując i przekazując wiedzę oraz pamięć 
o zgromadzonych zbiorach.

Tradycyjna praca badawczo-naukowa, jaką charakteryzuje się praca mu-
zealników, ulega powolnej zmianie. Muzealnicy już nie tylko gromadzą, 
przechowują i zabezpieczają, ale także edukują poprzez swoją działalność. 
Nie oznacza to, iż powinni oni odcinać się od korzeni, gdyż ewolucji ulega 
głównie forma przekazu. Od wieków zaangażowanie ludzi związanych i za-
interesowanych obiektami historycznymi ma kluczowe znaczenie dla sto-
sunku społeczeństwa do własnej przeszłości.

Michał Filip Świdwa
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Abstract
The article concerns the changes that are taking place in contemporary museology. In 
a synthetic way, it describes the basic challenges faced by museum employees when 
working with collections, as well as with the audiences that visit their facilities. The ar-
ticle also contains a description of the basic problems arising from the activities of mu-
seums and the focus on the contemporary touristic-cultural market. 
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angesichts der Herausforderungen der Gegenwart
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Kurzfassung
Der Artikel befasst sich mit den Veränderungen, die sich im zeitgenössischen Museums-
wesen vollziehen. Er beschreibt auf synthetische Weise die grundlegenden Herausfor-
derungen, vor denen die Museumsmitarbeiter bei der Arbeit mit Sammlungen sowie mit 
dem Publikum, das ihre Einrichtungen besucht, stehen. Der Artikel enthält auch eine 
Beschreibung der grundlegenden Probleme, die sich aus der Tätigkeit der Museen sowie 
dem Fokus auf den zeitgenössischen Touristik-und Kulturmarkt ergeben.

Музейщик – богатая традиция профессии и вызовы 
современности
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Резюме
В статье описываются изменения, происходящие в современном музейном деле. 
Представляется синтез основных вызовов, с которыми сталкиваются музейщики 
во время работы с собраниями и посетителями. Статья содержит также список ба-
зовых проблем, связанных с деятельностью музеев и тенденциями на современ-
ном рынке культуры и туризма. 
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Streszczenie

Różne były formy upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Jedną z nich stał się konkurs złotniczo-jubilerski, w którym uczestniczyli 
mistrzowie i adepci sztuki jubilerskiej. Wśród nagrodzonych prac znalazła się reali-
zacja Kwiat Niepodległości autorstwa Grzegorza Tryjefaczki. Na uwagę zasługuje 
tak forma, jak i treść symboliczna dzieła. 
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Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę organizo-
wane były w całym kraju przez niemal wszystkie instytucje, urzędy, sto-
warzyszenia i społeczności lokalne, a tym samym uroczystości przybierały 
różno rakie formy – począwszy od wystaw, sesji naukowych, instalacji tablic 
pamiątkowych i pomników, a skończywszy na pochodach, manifestacjach, 
festynach i konkursach. Jedną z wielu postaci upamiętnienia tego doniosłego 
wydarzenia stał się również ogólnopolski konkurs złotniczo-jubilerski Złoto 
i Srebro w Rzemiośle 2018, ogłoszony przez Ogólnopolską Komisję Złotni-
czo-Jubilerską Związku Rzemiosła Polskiego i adresowany do środowiska 
polskich złotników, jubilerów i plastyków – twórców biżuterii. Patronat nad 
konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego 
wyniki ogłoszono 5 października 2018 roku na Polskich Targach Złotniczo-
Jubilerskich w Warszawie, znanych szerzej jako targi Goldexpo.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach – juniorów i seniorów. 
Do pierwszej zaproszono uczących się adeptów profesji złotniczych, dopie-
ro wkraczających na swą ścieżkę zawodową – ich zadaniem było zawrzeć 
w przedstawionym dziele temat Czerwień to miłość, Biel serce czyste, Piękne 
są nasze barwy ojczyste1. W tej właśnie kategorii zwycięzcą został Krzysz-
tof Lebieżyński (praca Wisior), który zajął również drugie miejsce (praca 
Róża – Ku pamięci), a miejsce trzecie przypadło Martynie Przegendzy (pra-
ca Naszyjnik). Ponadto wyróżniono Paulinę Kalisz (praca Skarby Ojczyzny) 
i Natalię Kowalską (praca Rozkwit)2. W drugiej kategorii zmierzyli się ze 
sobą twórcy już posiadający doświadczenie zawodowe, którzy odnieść się 
 mieli do hasła Niepodległa. Tu pierwsze miejsce uzyskał Grzegorz Tryje-
faczka (praca Kwiat Niepodległości), drugie Adam Sznapka (praca Polonia 
sui iuris) ex aequo z Pawłem Rojewskim (praca Na skrzydłach wolności), 
trzecie zaś Jacek Gawlak (praca Autarkia).

Wśród wskazanych wyżej realizacji szczególną uwagę warto zwrócić na 
wisior Kwiat Niepodległości – nie tylko dlatego, że w swej kategorii uzy-
skał on pierwsze miejsce, ale przede wszystkim z tej racji, iż jego projektant 
i twórca – Grzegorz Tryjefaczka – swoją karierę jubilersko-złotniczą rozpo-
czął 11 września 2001 roku, a od roku 2013 pracuje w rodzinnej fi rmie Aura-
rius w Krakowie. Tym samym nagrodzony klejnot można określić jako przy-

1 Fragment wiersza dla dzieci Barwy ojczyste, autorstwa Czesława Janczarskiego.
2 Laureaci tej części konkursu są w większości uczniami katowickiego Zespołu Szkół 
Plastycznych; informację o targach i gali wręczenia nagród zamieścił: „Polski Jubiler”, 
06/2018 (wersja elektroniczna: www.polskijubiler.pl/artykul/8558/warszawskie-targi.
html; dostęp: 10 lutego 2019).



Kwiat Niepodległości – współczesny klejnot złotnika krakowskiego…

235

kład współczesnego złotnictwa krakowskiego o niezwykle wysokiej klasie 
artystycznej.

Wisior ma formę mocno rozchylonej korony kwiatu, wykonanej z bla-
chy srebrnej, tifowanej złotem (próba odpowiednio 0,925 i 0,585)3; całość 
waży 19 g, średnica wynosi ok. 3,5 cm, grubość zaś ok. 1,3 cm (przekrój 
poprzeczny ma kształt wrzecionowaty). Wierzchnią część tworzy pięć lek-
ko wybrzuszonych i wygiętych płatków, których powierzchnie podzielono 
wzdłuż trzema wąskimi pasami (każdy z nich ujmują dwa paski milgryfu), 
sugerującymi naturalne żyłkowanie. Powierzchnie płatków, w czterech pa-
sach pomiędzy żyłkowaniami, pokrywają oprawione w tzw. „lustro” 123 
diamenty o szlifi e brylantowym okrągłym (kamienie o czystości VS/SI, bar-
wie G/H, wymiarach od 1 do 2,3 mm; łączna waga – 1,8 ct). Centrum wypeł-
nia krwistoczerwony rodolit tanzański o masie 5,63 ct i szlifi e fantazyjnym 
(kamień został oszlifowany przez złotnika osobiście), który oprawiony jest 
w pięć łapek przypominających naturalne nitki pręcików. Odwrocie wisio-
ra jest lekko wypukłe i ażurowe, bowiem tylko tak możliwe było osiągnię-
cie pełni oczekiwanych efektów barwnych wprawionych kamieni. Część tę 
formują delikatne, profi lowane pasy, których przeplot tworzy łącznie pięć 
trójkonchowych otworów, widniejących pod płatkami, w które wprawiono 
kamienie. Na krawędzi pomiędzy otworami znajduje się pięć długich, że-
browanych, lancetowatych języków, które lekko zagięte ku górze wystają 

3 Technika tifowania polega na nałożeniu na srebro złotej folii, a następnie wtopieniu 
ją w podłoże.

Kwiat Niepodległości – srebro tifowane złotem, diamenty, rodolit; 
wyk. i fot. Grzegorz Tryjefaczka, Kraków 2018
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pomiędzy płatkami i sugerują swoim kształtem tzw. działki kielicha kwiatu. 
Do powierzchni jednego z nich dolutowane zostało kółko, służące do prze-
prowadzenia łańcuszka, niezbędnego do noszenia klejnotu.

Pierwsze, wstępne projekty powstały ok. połowy 2018 roku i już wów-
czas tworzący je Grzegorz Tryjefaczka przyjął, że klejnot będzie w miarę 
wiernie naśladował kształt kwiatu jabłoni. Taki jednoznaczny wybór pierwo-
wzoru botanicznego podyktowany był faktem, iż jabłoń wraz z jej owoca-
mi jest jednym z kilku drzew nieodparcie kojarzonych z Polską i polskim 
krajobrazem. Trzeba przy tym podkreślić, że naturalną barwą korony kwia-
tów jabłoni, tj. płatków tworzących okrywę pręcików i słupków, jest biel – 
pierwsza z barw narodowych, stąd też oczywiście kamieniem widniejącym 
w centrum kompozycji stał się krwistoczerwony rodolit, odpowiadający dru-
giej barwie narodowej. W całości wisior przedstawia zatem te barwy, które 
zestawione razem stanowią jeden z najważniejszych symboli Polaków i Pol-
ski. Nawiązaniem do odzyskania Niepodległości jest również liczba wpra-
wionych kamieni – 123 diamenty odnoszą się do tyluż lat zaborów, których 
trwanie zakończyło się jednym, jakże doniosłym wydarzeniem, choć oku-
pionym cierpieniami i tragediami wielu pokoleń Polaków.

Równie istotna jak treść symboliczna dzieła jest jego wysoka jakość wy-
konania oraz niepowtarzalność. Podkreślić trzeba, że żadna z części klejnotu 
nie powstała w technice odlewu, wobec czego nie istnieją ich formy gumo-
we lub silikonowe, zdatne do wielokrotnego użytku. Wszystkie jego elemen-
ty wykonano późnym latem 2018 roku wyłącznie ręcznie – precyzyjnie wy-
cinając blachę, wiercąc w niej otwory do oprawy kamieni, wreszcie żmudnie 
ją cyzelując, polerując, jak i osadzając na końcu kamienie. Jest to poniekąd 
gwarancją, że klejnot ma charakter niepowtarzalny i nie jest możliwe spo-
rządzenie kolejnego, idealnie identycznego egzemplarza.

Wspomniane wyżej treści symboliczne klejnotu, tj. nawiązania do pol-
skiej przyrody, barw narodowych oraz czasu trwania i zakończenia zaborów, 
a także jego najwyższa jakość i precyzja wykonania w szlachetnych materia-
łach, idąca w parze z wysoką wartością estetyczną, sprawiły, że komisja kon-
kursowa postanowiła bezdyskusyjnie uhonorować zarówno przedstawione 
dzieło, jak i jego twórcę. Tym samym doceniono krakowskie złotnictwo, 
które opierając się na wielowiekowej tradycji, potrafi  sprostać współczes-
nym wyzwaniom formalnym i artystycznym.

Michał Myśliński
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lery by a Cracow-based goldsmith as a memento of the 
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Abstract
The commemoration of the 100th anniversary of Poland regaining independence took 
various forms. One of them was a goldsmithery and jewellery contest, in which masters 
and adepts of the jewellery art participated. Among the awarded works was the piece 
named Kwiat Niepodległości (the Flower of Independence) by Grzegorz Tryjefaczka. 
Both the form and the symbolic message of the work deserve attention.
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Kurzfassung
Es gab verschiedene Formen des Gedenkens an den 100. Jahrestag der Unabhängigkeit 
Polens. Eine davon war ein Gold- und Schmuckwettbewerb, an dem Meister und Adep-
ten der Schmuckkunst teilnahmen. Unter den prämierten Arbeiten war die Realisierung 
von Die Blume der Unabhängigkeit von Grzegorz Tryjefaczka. Beachtung verdient so-
wohl die Form als auch der symbolische Inhalt des Werkes.

Цвет независимости – современное изделие краков-
ского ювелира, выполненное в честь празднования 
100-летия восстановления независимости Польши
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Резюме
Празднования в честь 100-летия восстановления независимости Польши приобрета-
ли различные формы. Одной из них стал конкурс ювелирного искусства, в котором 
приняли участие мастера и ученики ювелирного дела. Среди награжденных работ 
оказалось произведение Цвет независимости, автором которого является Гжегож 
Трыфаечка. Оно обращает на себя внимание не только формой, но и символикой.
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Streszczenie

Wśród więźniarek Pawiaka znalazły się też dziewczęta z racji wieku zwane mało-
latkami. Przetrzymywano je w oddzielnej celi. Wywodziły się z różnych środowisk 
i organizacji konspiracyjnych. Bliższe poznanie ich losów umożliwiają ich wspo-
mnienia z okresu uwięzienia. Są to relacje pisemne oraz audio-wideo. Mają one 
istotne znaczenie dla badacza wojennych dziejów Pawiaka, są też przydatne w pra-
cy muzealnika i edukatora. 
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W więzieniu gestapo na Pawiaku „małolatkami” nazywano młodociane 
więźniarki. Od końca 1940 roku dziewczęta w wieku 14–18 lat, czasami 
nieco starsze, przetrzymywano w przeznaczonej dla nich celi1. Jedną z in-
spiracji do szerszego zajęcia się tematem pawiackich małolatek stanowił 
artykuł naukowy pt. Opieka nad dziećmi i „małolatkami” w szpitalu ko-
biecym na Pawiaku, wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kobiety w me-
dycynie. W stulecie odzyskania niepodległości 1918–20182. Drugim bodź-
cem do kontynuowania opisywanego zagadnienia była prelekcja edukacyjna 
nosząca tytuł Pomoc, przyjaźń, postawa, wspólnota – pawiackie małolatki 
o tym, co pozwalało przetrwać w więzieniu gestapo. Została ona wygłoszona 
w styczniu br. najpierw w Lublinie, a później w Warszawie w związku z 77. 
rocznicą pierwszego transportu więźniów z Pawiaka do niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego KL Lublin/Majdanek3.

Opierając się na wcześniejszych ustaleniach i doświadczeniach, temat pa-
wiackich małolatek został zaprezentowany w czasie Kolegium Naukowego 
Muzeum Niepodległości w formie przyczynku do dalszych badań i działań 
edukacyjnych. Najpierw pokrótce przybliżono stan wiedzy na temat małola-
tek oraz zajmowanego przez dziewczęta pomieszczenia. Badaczka dziejów 
Pawiaka w latach 1939–1944, Regina Domańska, napisała w kontekście zor-
ganizowania na terenie kompleksu więziennego odrębnych cel dla młodo-
cianych kobiet i mężczyzn m.in.: „Czy cele te zorganizowano, aby izolować 
młodzież od «zgubnych» wpływów dorosłych więźniów politycznych, czy też 
– jak mówiono na Pawiaku – z powodu komisji, która miała przybyć, nie wia-
domo”4. Możliwe, że zagadka dotycząca przyczyny powstania tych pomiesz-
czeń na zawsze pozostanie już nierozwiązana. Nie wyklucza to jednak in-
nych kierunków działań badawczych w opisywanym temacie. Na przykładzie 
dwóch sylwetek – Anny Pawełczyńskiej i Karoliny Gruszczyńskiej – ukaza-
no, że młodociane więźniarki wywodziły się różnych środowisk. Pierwsza 
z wymienionych zaangażowana była w podziemiu w szeregach Związku Wal-

1 R. Domańska, Pawiak – kaźń i heroizm, Warszawa 1988, s. 71. 
2 Konferencja odbyła się 9 marca 2019 roku na Uczelni Łazarskiego. Jej zwieńcze-
niem będzie publikacja pod tym samym tytułem.
3 Prelekcję wygłosili Joanna Gierczyńska i Robert Hasselbusch, informacje o wy-
darzeniu patrz m.in. strona internetowa Państwowego Muzeum na Majdanku: http://
www.majdanek.eu/pl/news/77_lat_od_pierwszego_transportu_z_pawiaka_na_majda-
nek/1158 [dostęp: 20.03.2020].
4 R. Domańska, Pawiak – kaźń i heroizm, Warszawa 1988, s. 71.
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ki Zbrojnej – Armii Krajowej (ZWZ-AK)5, druga z kolei została aresztowana 
wraz z ojcem, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR6. Ustalenie perso-
naliów jak największej liczby małolatek samo w sobie byłoby odkrywcze z hi-
storycznego punktu widzenia. Ponadto umożliwiłoby scharakteryzowanie tej 
grupy więźniarek między innymi przez pryzmat liczebności, wieku, zaangażo-
wania w ruchu oporu czy okoliczności, w jakich znalazły się one na Pawiaku. 

Wywodzenie się z różnych środowisk czy organizacji konspiracyjnych 
nie przeszkadzało małolatkom we wspólnym wypełnianiu czasu uwięzie-
nia. Organizacja życia więziennego przez dziewczęta, m.in. uczenie się, pro-
wadzenie dyskusji światopoglądowych czy wykonywanie różnych drobnych 
przedmiotów, czyniły tę celę szczególną na terenie kompleksu więziennego7. 

Zaczęłyśmy się pasjami uczyć. (…) Miałyśmy wykłady. Dzień już nie był jednolicie bez-
nadziejny z czekaniem na zupę. Dzień nabrał jakiegoś takiego porządku. Coś się działo, że 
miałyśmy poczucie sensu. Część z nas już dostawała paczki. W przeciwieństwie do poprzed-
niej celi, gdzie każdy kto co dostał, to łaził w kącik i jadł. Tutaj już robiliśmy jakąś wspólnotę 
pomocy wzajemnej, wzajemnej opieki. To już zaczynała być rodzina8.

Opisanie tego „wyjątkowego” powszedniego dnia celi małolatek jawi się 
jako ciekawy temat badawczy nie tylko ze względu na różnorodność po-
dejmowanych czynności, ale także w kontekście kształtującej się między 
dziewczętami więzi. Takim widocznym znakiem tej ostatniej było przykła-
dowo dzielenie się paczką żywnościową otrzymaną z wolności. Kreowała się 
ona w atmosferze wspólnych działaniach i wzajemnej życzliwości. Ukształ-
towana w warunkach pawiackich przyjaźń pomagała przetrwać nie tylko 
w więzieniu gestapo, ale również w obozie koncentracyjnym, o czym mó-
wiła Danuta Brzosko-Mędryk zaangażowana konspiracyjnie w ZWZ-AK9. 

Młodociane więźniarki otrzymywały wsparcie także ze strony innych 
więźniów i polskiej straży. Wśród tych pierwszych znajdowali się człon-
kowie sanitariatu więziennego. Osoby w białych kitlach niosły pomoc me-

5 Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyj-
na: Anna Pawełczyńska.
6 Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyj-
na: Karolina Gruszczyńska.
7 Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór relacji audio-wideo, relacja Anny Pawełczyń-
skiej; K. Gruszczyńska, Cena wolności, Warszawa 1965, s. 254.
8 Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór relacji audio-wideo, relacja Anny Pawełczyńskiej.
9 Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór relacji audio-wideo, relacja Danuty Brzosko-Mę-
dryk.
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dyczną i konspiracyjną. Dziewczęta otaczano troskliwą opieką w szpitalu10. 
O pomocy i odwadze polskich strażniczek opowiadała Alicja Gawlikow-
ska, łączniczka ZWZ. Zapamiętała oddziałowe Stanisławę Pawlak i Ludwi-
kę Uzar, które, narażając się, m.in. przekazywały wiadomości z zewnątrz11. 

Źródłem do tematu pawiackich małolatek są przede wszystkim osobiste 
wspomnienia młodocianych więźniarek z okresu uwięzienia. Są to z jed-
nej strony relacje pisemne, z drugiej natomiast nagrania audio-wideo. Oba 
rodzaje materiałów źródłowych znajdują się w zasobie Muzeum Więzienia 
Pawiak. Uczestnicy kolegium naukowego mogli się zapoznać z fragmen-
tami niektórych nagrań. Celem było ukazanie ich szczególnego znaczenia 
w kontekście działań edukacyjnych. Z doświadczenia muzealnego edukato-
ra wydaje się, że wspomnienia uczestników wydarzeń cieszą się wśród od-
biorców szczególną uwagą. W przypadku wykorzystania spuścizny pawiac-
kich małolatek w edukacji młodzieży może mieć również znaczenie fakt, 
że kobiety opowiadają o swoich młodzieńczych latach. Niektóre fragmen-
ty relacji stanowią swoiste przesłanie wartości o charakterze ponadczaso-
wym. Taki wymiar mają przykładowo słowa o międzyludzkiej przyjaźni czy 
życzliwości. Jedna z pawiackich małolatek, Krystyna Tarasiewicz, zaanga-
żowana konspiracyjnie w Szarych Szeregach, opowiadała również o godnej 
postawie i konieczności wychowywania młodzieży w duchu wytrwałości: 
„Najważniejsza sprawa to jest wychowywać młode pokolenie w odporno-
ści, w godności, bo jeżeli człowiek ma godną postawę, to nic go nie zmie-
cie z powierzchni ziemi”12. Dla zobrazowania swojego przesłania posłuży-
ła się sytuacją, gdy była więźniarką jednego z komand zewnętrznych obozu 
koncentracyjnego KL Ravensbrück. W czasie pracy w fabryce miała wypa-
dek, zerwało jej skalp z głowy. W szpitalu przyzakładowym zeszyto jej ranę 
– wspominała „baranią nicią po czaszce, zupełnie na żywo, zalana krwią, 
w ogóle to się nie da opowiedzieć” – i obandażowano głowę. Ze względu na 

10 Więcej na temat opieki ze strony członków personelu medycznego: R. Hasselbusch, 
Opieka nad dziećmi i „małolatkami” w szpitalu kobiecym na Pawiaku, [w:] M. Ciesiel-
ska, A. Marek, M. Paciorek (red.), Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepod-
ległości 1918–2018 [Publikacja w przygotowaniu]; Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór 
relacji audio-wideo, relacje: Alicji Gawlikowskiej i Danuty Brzosko-Mędryk.
11 Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór relacji audio-wideo, relacja Alicji Gawlikowskiej. 
12 Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór relacji audio-wideo, relacja Krystyny Tarasie-
wicz.
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osłabienie spowodowane upływem krwi zasłabła i nie stawiła się na obozo-
wy apel13.

W końcu mnie tam znaleźli, obudzili, nieprzytomna idę na ten apel. Komendant jak mnie 
walnie, to mi pęknie, te szwy jeszcze miałam. Jak spojrzałam na niego, tak go przeszyłam 
wzrokiem, to mu ta ręka opadła i mówi: „Aa, die mit Kopf”. (…) znaczy „ta z głową”. Gdy-
bym ja szła taka potulna, że ja tu zaspałam, że ja tu przepraszam, to by mnie wdeptał w zie-
mię. Ja szłam bardziej silna i dumna niż on, tak z tym bandażem na głowie. (…) Opadła mu 
ta ręką, a już tak się zamachnął, żeby mnie tę głowę odtrącił. Mówię dlatego, że to nie ja, to 
nasze wychowanie. Myśmy byli tak wychowani. Najważniejsze jest wychowanie młodzie-
ży, żeby była odporna. Ja nie mówię, żeby była przygotowana na wojnę, że się tak stanie, co 
się z nami stało. Nie daj Boże żadnemu pokoleniu, ale w ogóle, żeby była odporna na wszel-
kie przeciwności14.

Uczestnicy kolegium naukowego mogli obejrzeć nie tylko nagrania 
wspomnieniowe, ale również materiał ikonografi czny. Ten ostatni obejmuje 
zarówno fotografi e osobowe, jak i zdjęcia artefaktów związanych z młodo-
cianymi więźniarkami. Jednym z przedmiotów powstałych na Pawiaku jest 
kotek zrobiony z kawałków materiałów włókienniczych, m.in. ciemnobrą-

13 Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór relacji audio-wideo, relacja Krystyny Tarasie-
wicz.
14 Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór relacji audio-wideo, relacja Krystyny Tarasie-
wicz. 

Kotek Aliny Paradowskiej, Pawiak 1942 
Zdjęcie ze strony internetowej Muzeum Więzienia Pawiak
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zowego fi lcu. Zrobiła go w 1942 roku Alina Paradowska, która była więzio-
na w celi małolatek15. 

Prelekcja ukazała niektóre perspektywy badawcze i edukacyjne tema-
tu młodocianych więźniarek Pawiaka. Być może zrealizowane one zostaną 
w przyszłości w postaci publikacji bądź wystawy. Należy trzymać kciuki za 
taką lub inną formą popularyzacji opisywanego zagadnienia. W ten sposób bo-
wiem szerszemu kręgowi odbiorców stanie się znana nie tylko wyjątkowa hi-
storia pawiackich małolatek, ale także ich pożyteczne i dydaktyczne przesłanie. 

Robert Hasselbusch
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Among the female prisoners of Pawiak, there were also teenage girls. They were kept in 
a separate cell. They came from various underground environments and organizations. 
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Their recollections of the time of their imprisonment allow to take a closer look at their 
fate. These are written and audio-video accounts. They are of vital importance to re-
searchers of Pawiak’s wartime history, and are also useful in the work of museologists 
and educators. 

Minderjährige Insassinnen des Pawiak-Gefängnisses. 
Beitrag zur weiteren Forschung

Schlüsselwörter
Pawiak, Gefängnisinsassinnen, Zweiter Weltkrieg, Minderjährige

Kurzfassung
Unter den Gefängnisinsassinnen von Pawiak befanden sich auch Mädchen, die aufgrund 
ihres Alters als Minderjährige bezeichnet wurden. Sie wurden in einer separaten Zelle 
untergebracht. Sie kamen aus verschiedenen konspirativen Milieus und Organisationen. 
Ein genauerer Blick auf ihr Schicksal ermöglichen ihre Erinnerungen an die Zeit der Ge-
fangenschaft. Es sind schriftliche und audiovisuelle Berichte. Sie sind für den Forscher 
der Kriegsgeschichte von Pawiak von erheblicher Bedeutung, sie sind nützlich auch für 
die Arbeit eines Museumsmitarbeiters und Pädagogen.

Малолетки в тюрьме Павяк. Темя для дальнейших 
исследований 

Ключевые слова
Павяк, женщины-заключенные, Вторая мировая война, малолетки

Резюме
Среди женщин, заключенных в тюрьме Павяк находились также юные девушки, 
ввиду своего возраста именуемые «малолетками». Их содержали в отдельной ка-
мере. Девушки принадлежали к различным общественным кругам и подпольным 
организациям. Их тюремные воспоминания позволяют ближе узнать их судьбы. 
Их рассказы записаны в письменной и аудиовизуальной форме. Данный материал 
очень ценен для исследователей, занимающихся военной историей тюрьмы Па-
вяк, а также имеют практическое значение для музейного и образовательного дела. 
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Stanisław Dziedzic
Biblioteka Kraków

Szlakiem katedr i chaczkarów. Wystawa prac Janusza 
Trzebiatowskiego w Warszawie i Lublinie

Na skraju pięknej i pieczołowicie w ostatnich latach odnowionej lubel-
skiej Starówki, w salonie artystycznym Umbilicus Urbis (Pępek Miasta), na-
leżącym do Fundacji Villa Polonia, 24 lutego 2020 roku odbył się wernisaż 
wystawy dzieł malarskich krakowskiego artysty Janusza Trzebiatowskie-
go „Armenia. Szlakiem katedr i chaczkarów”. Wystawa ta obejmuje oko-
ło 20 obrazów wykonanych techniką suchego pastelu. Jest ona wspólnym 
przedsięwzięciem warszawskiego Muzeum Niepodległości i Fundacji Willa 
Polonia z Lublina. 

Lubelski wernisaż prowadzony przez dra Jana Sęka zgromadził licznych 
gości, nie tylko lublinian, ale także z różnych regionów Polski. Uroczy-
stą prezentację dzieł malarskich Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego swo-
ją obecnością zaszczycili m.in.: wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublina 
– poeta Stanisław Kieroński, prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich i zarazem redaktor naczelny periodyku „Lublin” – Zbi-
gniew Włodzimierz Fronczek, prof. Włodzimierz Osadczy (KUL), dyrek-
tor naczelny Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie – Tadeusz Sławecki, wójt 
Siennicy Różanej – Leszek Proskura. Warto nadmienić, że znany z wielu 
inicjatyw wójt Proskura zamierza w najbliższej przyszłości otworzyć w re-
staurowanym właśnie dworze w Siennicy muzeum autorskie Janusza Trze-
biatowskiego.
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O zgromadzonych na lubelskiej wystawie obrazach i o ich twórcy mó-
wili: Tadeusz Skoczek – kurator wystawy i Ferdynand Nawratil – wieloletni 
przyjaciel artysty, a o twórczych efektach fascynacji Trzebiatowskiego Ar-
menią – Stanisław Dziedzic.

Dziś, po paru dziesięcioleciach zainteresowania tematyką ormiańską, 
gdy podlega ono permanentnemu rozwojowi, można uznać, że rozpoczę-
ty przed ćwierćwieczem Tryptykiem Armenii cykl obrazów „ormiańskich” 
w całej, bogatej twórczości malarskiej Trzebiatowskiego można zapewne 
uznać za wiodący.

Po raz pierwszy artysta udał się do Armenii przed ponad półwieczem 
w celach turystycznych. Następny pobyt, w 1991 roku, w parę miesięcy 
po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, gdy zobaczył straszliwe znisz-
czenia, martwe miasto Leninakan, kiedy widział efekty podnoszenia z ruin 
osobliwości kulturalnych tego kraju, dostrzegł inne oblicze Armenii. Był 
świadkiem odradzającej się w postsowieckiej rzeczywistości liturgii staro-
chrześcijańskiej, przenikającej odtąd poza ściśle przyzwolone enklawy kul-
towe. W jednym ze zrujnowanych kamiennych monasterów był świadkiem 
nabożeństwa sprawowanego pod przewodnictwem samego katolikosa Or-
miańskiego Kościoła Apostolskiego – Karekina II. Konsekwencją trwa-
łą zachwytu, ale i reakcją mimowolnego świadka zniszczonych kamien-
nych zabytków i misternie rzeźbionych chaczkarów, wołających o pamięć, 
był niezwykły w swoim artystycznym wyrazie Tryptyk Armenii – cykl ob-
razów olejnych, w 1996 r. prezentowanych najpierw w Muzeum Okręgo-
wym w Chełmie, a później w wielu innych miejscowościach, między innymi 
w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej. 

Był w tym niezwykłym w ideowym przesłaniu motyw przewodni: próba 
budowania kosmogonii świata na ruinach uczynionych Kainową ręką przez 
nieludzkie systemy, rozpaczliwe szukanie światła nadziei i ładu, krzepiących 
sens trwania. Ale był to sens tworzenia. Jawiło się wtedy to pytanie, nieza-
rzucone dotąd, ciągle wszak aktualne, ważne jak architraw – scalający, po-
zwalający na bezpieczne tworzenie, na dzieło wieńczenia. W cyklu Tryptyk 
Armenii owo szukanie światła zdecydowanie przekraczało malaturę – i tak 
pozostało w następnych cyklach obrazów Janusza Trzebiatowskiego. Świat 
monasterów, kościołów, chaczkarów, skał Kaukazu czy ruin starożytnych 
budowli, spowitych ciszą odeszłych epok, kiedy indziej wołających o rato-
wanie dziedzictwa, przywrócenie świadectwa, doznają w tych obrazach in-
telektualnego, ukierunkowanego artystycznego przetworzenia. Duchowość 
Wschodu, połączona z tęsknotą za sacrum, poszukiwanie światła trwającego 
immanentnie oraz poszukiwanie Transcendencji jednają tu nadrzędność ko-
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smogonii nad rozdarciami i apokalipsą. Tak powstał dalszy człon serii obra-
zów, tworzonych różnymi technikami, w których artysta mierzy się już teraz 
z aksjologicznym zwieńczeniem porządku i wartości – mówiąc za Norwi-
dem – „rzeczy świata tego”. Cykl Katedra nosi – jak się wydaje – wymiar 
duchowej nadbudowy całości. Czy ją wieńczy? Czy jednoznacznie chciał-
by się w tej kwestii wypowiedzieć sam Janusz Trzebiatowski? Jest w tym 
wielo częściowym oglądzie udręczonej w ostatnich stuleciach ziemi spod 
Araratu zespolona nić fi lozofi i, antropologii kultury, ale i teologii. Nie mam 
zatem pewności, czy owe 44 obrazy olejne i 50 pasteli z cyklu Katedra są 
jego wyczerpującym, ostatecznie sformułowanym językiem sztuki przesła-
niem, wieńczącym rozpoczęty przed wielu laty cykl – dyskurs o duchowej 
złożoności, o antynomiach targających niespokojne pogranicza kulturowe 
współczesnego świata, ziem, które należały kiedyś do najstarszego chrześci-
jańskiego państwa na świecie.

Lubelska wystawa obrazów Janusza Trzebiatowskiego będzie następnie 
prezentowana w salach wystawowych Biblioteki Wojewódzkiej im. Hiero-
nima Łopacińskiego w Lublinie, a później w odnowionym dworze w Sien-
nicy Różanej.

Towarzyszy tej wystawie katalog Armenia. Szlakiem katedr i chaczka-
rów, przygotowany przez Muzeum Niepodległości, w opracowaniu Tade-
usza Skoczka. Efektowny katalog jest kolejnym zrealizowanym projektem 
Galerii Malarstwa Historycznego w ramach tematu badawczego „Janusz 
Trzebiatowski; Maciej Milewski. Biografi e artystów naznaczone przeży-
ciami wojennymi”. O tych kwestiach i o wcześniejszych wystawach dzieł 
plastycznych Trzebiatowskiego w Muzeum Niepodległości pisze bliżej Ta-
deusz Skoczek w tymże katalogu.

Lubelską odsłonę dzieł Janusza Trzebiatowskiego poprzedziła prezen-
tacja w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum Niepodległości. Werni-
saż warszawskiej wystawy odbył się w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej 
19 grudnia 2019 roku, z udziałem przewodniczącego Rady Fundacji Arme-
nian – Macieja Bohosiewicza, dra Jana Sęka – Przewodniczącego Rady Mu-
zeum Niepodległości i  prezesa Fundacji Villa Polonia. Warszawski werni-
saż zgromadził licznych gości – przedstawicieli środowisk kultury i sztuki 
oraz przedstawicieli życia publicznego stolicy. Spotkanie prowadził Krzysz-
tof Bąkała – kierownik Działu Edukacji.

Był i inny akcent tego lubelskiego wernisażu, zaszczytny wielce dla Ja-
nusza Trzebiatowskiego i dla piszącego te słowa: podczas tej uroczystości 
zostali obaj uhonorowani przyjęciem do reaktywowanej w 2002 roku Aka-
demii Historii i Literatury Polskiej oraz Słowiańskiej im. Adama Mickiewi-



Stanisław Dziedzic

cza. W liczącej statutowo 44 członków Akademii miejsce po zmarłym pro-
fesorze Mieczysławie Paszkiewiczu, wybitnym historyku sztuki, prezesie 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, przyznano Januszowi Jutrzence-
-Trzebiatowskiemu, a po zmarłym znakomitym pisarzu, historyku literatury 
i tłumaczu – profesorze Jerzym Pietrkiewiczu – Stanisławowi Dziedzicowi.

Stanisław Dziedzic
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Streszczenie 

Niniejsze wydanie źródłowe prezentuje opublikowaną w tygodniku „Wola Ludu” 
relację polityka ruchu ludowego i parlamentarzysty Jana Dębskiego (1889–1976), 
dotyczącą wyjazdu działaczy PSL „Piast” w maju 1922 roku do Bułgarii na zapro-
szenie premiera i ideologa bułgarskiego agraryzmu Aleksandyra Stambolijskiego. 
Autor przedstawia ówczesną sytuację gospodarczą, społeczną wraz z kulisami ży-
cia politycznego Bułgarii. 
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Relacja autorstwa Jana Dębskiego jest poświęcona wyjazdowi polity-
ków PSL „Piast” do Bułgarii w maju 1922 roku. Dębski wraz z Wincen-
tym Witosem i Józefem Kowalczukiem uczestniczył w charakterze delega-
ta PSL „Piast” w kongresie Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego. 
Bułgarscy ludowcy samodzielnie rządzili wówczas krajem, a na czele rządu 
stał cieszący się dużym autorytetem ideolog agraryzmu Aleksandyr Stambo-
lijski. Dębski, zauroczony narodem bułgarskim, jego historią i tamtejszym 
krajobrazem, podzielił się pisemnie z czytelnikami prasy „piastowskiej” 
swoimi obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi zaprzyjaźnionego pań-
stwa. Opublikowany w okresie czerwiec–sierpień 1922 roku w czterech nu-
merach tygodnika „Wola Ludu” cykl artykułów pt. Z podroży w Bułgarii sta-
nowi podstawę źródłową niniejszej publikacji1. 

Urodzony w 1889 roku Jan Dębski był przedstawicielem inteligenckiej 
frakcji ludowców, politykiem zaprzyjaźnionym blisko z Maciejem Ratajem. 
Znał bardzo dobrze francuski i rosyjski, miał szerokie horyzonty intelektu-
alne. W 1914 roku ukończył chemię na Uniwersytecie w Liège, działał tak-
że w środowisku młodzieży niepodległościowej w charakterze członka ZET 
oraz w 1913 roku prezesa Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej Za-
granicą. W okresie pierwszej wojny światowej Dębski wykazał się jako na-
uczyciel i organizator szkolnictwa w Radomiu i Chełmie. W kolejnych la-
tach zdobywał coraz mocniejszą pozycję polityczną. W latach 1919–1930 
piastował mandat posła z ramienia PSL „Piast” (do 1920 roku PSL „Wyzwo-
lenie”). Był wówczas trzykrotnie prezesem klubu parlamentarnego (1920–
1921, 1923 i 1926), przewodniczącym sejmowej Komisji Administracyjnej 
(1919–1922) oraz sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (1923–1927). 
Najwyższym jego wyróżnieniem było stanowisko wicemarszałka sejmu 
(1925–1927). Obok pracy parlamentarnej piastował w latach 1921–1931 sta-
nowisko wiceprezesa Zarządu Głównego PSL „Piast”. W czasie przesilenia 
majowego 1926 roku był kandydatem na premiera. 

1 J. Dębski, Z podroży w Bułgarii, „Wola Ludu”: nr 25 z 18 VI 1922 r., s. 4–6, nr 26 
z 25 VI 1922 r., s. 4–6, nr 27 z 2 VII 1922 r., s. 3–5, nr 29 z 16 VII 1922 r., s. 4–6. Re-
lacje o Bułgarii pozostawili po sobie również pozostali „piastowi” delegaci, zob. W. 
Witos, Moje wspomnienia, t. 3, Paryż 1965, s. 64–73; Relacja Józefa Kowalczuka [w:] 
O Wincentym Witosie. Relacje i wspomnienia, zebrał i oprac. J. Borkowski, Warszawa 
1984, s. 231–232. Wątek bułgarski oparty na relacji prasowej występuje również w ar-
chiwalnych pamiętnikach Dębskiego spisanych przez niego w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych, zob. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocła-
wiu, J. Dębski, Wspomnienia z lat 1889–1973, t. 2, sygn. 15354/II, k. 285–294.
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W latach trzydziestych Dębski był coraz mniej związany z ruchem ludo-
wym. Pełnił wówczas urząd wiceprezesa i członka władz związanej z sana-
cją Ligi Morskiej i Kolonialnej, a w latach 1938–1939 – senatora z nomi-
nacji prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Po drugiej wojnie światowej, 
którą musiał przeczekać w ukryciu, wrócił do korzeni. W latach 1945–1947 
był kuratorem okręgu dolnośląskiego oraz prezesem wojewódzkiego PSL. 
Następnie w 1947 roku związał się z antymikołajczykowską Lewicą PSL, 
grupą działaczy ludowych opowiadających się za współpracą z komunista-
mi. W latach 50. Dębski był pracownikiem i członkiem władz Ludowej Spół-
dzielni Wydawniczej, autorem książek popularnonaukowych z zakresu che-
mii oraz autorem opracowania wydanych w 1965 roku Pamiętników Macieja 
Rataja. Po odwilży stalinowskiej Dębski był aktywny w ZSL. W charakte-
rze „weterana ruchu ludowego i parlamentaryzmu” pełnił funkcje o wyłącz-
nie prestiżowym charakterze, m.in. prezesa Warszawskiego Komitetu ZSL 
(1956–1961), wiceprezesa Głównej Komisji Rewizyjnej ZSL (1964–1973) 
i wiceprezesa Towarzystwa Kultury Moralnej (1958–1973). W latach 1966–
1974 był pierwszym w historii przewodniczącym Klubu Seniorów Ruchu 
Ludowego działającym przy NK ZSL.

Jan Dębski miał bardzo duże umiejętności pisarskie. Potrafi ł w prosty 
sposób wyjaśniać skomplikowane zjawiska czytelnikom chłopskim. W swo-
im długim życiu Dębski napisał liczne artykuły obejmujące zarówno sprawy 
społeczne, oświatowe, gospodarcze, jak i międzynarodowe. W 1920 roku re-
dagował efemeryczne pismo „Ludowiec”, a od 1921 roku był związany z re-
dakcją organu PSL „Piast” – tygodnikiem „Wola Ludu”2. 

W okresie opisywanym przez Dębskiego Bułgaria była bliskim krajem 
dla polskich ludowców. Po pierwszej wojnie światowej stanowiła przykład 
państwa o strukturze agrarnej, w którym chłopi sięgnęli po władzę. Tragicz-
na sytuacja po Wielkiej Wojnie połączona ze stratami terytorialnymi i wy-
sokimi kontrybucjami wojennymi sprawiła, że w październiku 1919 roku 
BLZCh przejął kontrolę nad państwem, a jego przywódca Aleksandyr Stam-
bolijski objął urząd premiera koalicyjnego gabinetu. W wyniku kolejnych 
wyborów, które odbyły się w 1920 roku, i zdecydowanego zwycięstwa 
BLZCh Stambolijski zaczął sprawować rządy autorytarne3. Kierujący pań-
stwem ludowcy, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji wewnętrznej, dążyli 

2 Szerzej o życiu i działalności Jana Dębskiego, zob. M. Ratyński, Jan Dębski (1889–
1976). Polityk kompromisu, Warszawa 2019.
3 W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998, 
s. 195.
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do zwiększenia roli drobnej własności. W tym celu przeprowadzili ustawę 
o reformie rolnej, nadającą chłopom małorolnym i bezrolnym po 30 ha zie-
mi, a także demokratyzację sądownictwa. Wprowadzili też progresję podat-
kową oraz przymus pracy. Reformy osłabiały tamtejsze – nieliczne zresztą 
– ziemiaństwo i bogate chłopstwo, a wzmacniały małorolnych i bezrolnych 
stanowiących główny trzon BLZCh4. Kontrowersyjne ustawodawstwo bu-
dziło u polskich ludowców dość duże zainteresowanie, o czym informowała 
prasa, m.in. tygodnik „Piast”5.

Pozbawiona sojuszników Bułgaria próbowała nawiązać bliższe relacje 
z Polską, Jugosławią oraz Francją. Do ofi cjalnego spotkania Stambolijskie-
go z Witosem doszło po raz pierwszy w Zakopanem 28 grudnia 1920 roku. 
Z osobą polskiego premiera i jednocześnie prezesa PSL „Piast” lider BLZCh 
wiązał wiele nadziei. Liczył przede wszystkim na powstanie w przyszło-
ści międzynarodowej organizacji chłopskiej6. Znajomość obu polityków nie 
przyczyniła się jednak do nawiązania bliższych stosunków między krajami, 
a Witos był wobec swojego bułgarskiego odpowiednika nieufny7.

Dymisja gabinetu Witosa nie wpłynęła na decyzję Aleksandra Stambo-
lijskiego w sprawie podtrzymywania kontaktu z byłym premierem. Okazją 
do spotkania stał się kongres BLZCh w Sofi i zwołany na 28–30 maja 1922 
roku. Na obrady zaproszono przedstawicieli PSL „Piast”, a także ludowców 
z Jugosławii i Czechosłowacji8. Obecność Witosa na kongresie BLZCh mia-

4 W Bułgarii w przeciwieństwie do Polski nie było wielkiej własności, dlatego re-
forma rolna odbyła się kosztem bogatszych włościan, Z. Hemmerling, Ruch ludowy 
w Polsce, Bułgarii i Czechosłowacji 1893–1930, Warszawa 1987, s. 307–323.
5 Pozytywnie oceniano np. obowiązek pracy, zob. Rozmaitości, „Piast” nr 51 z 19 XII 
1920 r., s. 13; Rozmaitości, „Piast” nr 4 z 23 I 1921 r., s. 14.
6 Szerzej o bułgarskich celach polityki zagranicznej powiązanej z dążeniem do sko-
ordynowania współpracy partii chłopskich w Europie i powstaniu Międzynarodowego 
Biura Agrarnego zob.: W. Stępniak, Dyplomacja polska…, s. 187–202; Z. Hemmerling, 
Ruch ludowy w…, s. 315–318; A. Indraszczyk, Zielona Międzynarodówka. Współpraca 
partii chłopskich z państw Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008, s. 47–51.
7 W. Witos, Moje wspomnienia, t. 3, s. 64–65. Propagandowe relacje prasowe infor-
mowały o kurtuazyjnych gestach i podkreślały przyjaźń obu stronnictw. „Piast” wy-
chwalał na swoich łamach postać premiera Aleksandyra Stambolijskiego, Przegląd po-
lityczny, „Piast” nr 2 z 9 I 1921 r., s. 7. Natomiast politycy BLZCh byli obecni 12 VI 
1921 roku na zjeździe PSL „Piast” w Kielcach, Zjazd P.S.L w Kielcach, „Wola Ludu” 
nr 12 z 19 VI 1921 r., s. 2. Wysłali także depeszę gratulacyjną do Witosa po kongresie 
PSL „Piast” w grudniu 1921 r., Oznaki zbliżenia, „Piast” nr 49 z 4 XII 1921 r., s. 12.
8 Stronnictwo ludowe bułgarskie do P.S.L., „Piast” nr 18 z 30 IV 1922 r., s. 2. Relacja 
Józefa Kowalczuka [w:] O Wincentym Witosie. Relacje i wspomnienia, s. 232.



„Niech żyje Witos, niech żyje Polska!”. Relacja Jana Dębskiego…

255

ła na celu wzmocnienie pozycji Stambolijskiego, przeciwko któremu wystę-
powała prawica, a także wewnątrzpartyjna opozycja na czele z ministrem fi -
nansów Marko Turłakowem9.

Relacja autorstwa Jana Dębskiego, oprócz ciekawego przedstawienia 
ówczesnej Bułgarii, ma również charakter propagandowy. Przygotowana dla 
czytelników „Woli Ludu” idealizuje postać prezesa PSL „Piast” Wincentego 
Witosa. Uważny czytelnik będzie potrafi ł jednak bez trudu wyciągnąć wiele 
interesujących informacji dotyczących zwyczajów, historii, kuluarów życia 
politycznego oraz stosunków społecznych i gospodarczych Bułgarii w la-
tach dwudziestych XX wieku. Wspomnienia są ważne z punktu widzenia 
historii bułgarskiego i międzynarodowego ruchu ludowego. Obalony przez 
wojskowy zamach stanu w czerwcu 1923 roku premier i lider BLZCh Alek-
sandyr Stambolijski był ważną postacią tamtego okresu, stanowiącą dużą in-
spirację dla polskich ludowców. Jego tragiczna śmierć z rąk puczystów sta-
nowiła również dla nich niewątpliwą przestrogę10. 

Tekst Dębskiego został opatrzony przypisami rzeczowymi i bibliogra-
fi cznymi, poprawiono też błędy gramatyczne, ortografi czne i językowe.

9 T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Wrocław 1988, s. 245. O wizycie ludowców zob. 
także: J.R. Szafl ik, Wincenty Witos z wizytą u bułgarskich ludowców, [w:] Historia i po-
lityka. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę 
urodzin, pod red. A. Bartnickiego, Pułtusk 2004, s. 605–615.
10 Szerzej o postaci Stambolijskiego, zob. J.D. Bell, Alexander Stamboliski and the 
Bulgarian Agrarian National Union (1899–1923), Princeton–New Jersey 1977.



Mateusz Ratyński

256

Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
W środę 24 maja wyjeżdżamy z Warszawy do Sofi i, stolicy Bułgarii. Jedziemy na zjazd 

rolników bułgarskich11 delegowani przez Polskie Stronnictwo Ludowe12: prezes Witos13, po-
seł Kowalczuk14 i ja. W roku zeszłym zwiedzał Polskę prezes stronnictwa rolników w Buł-
garii, a jednocześnie prezydent rządu bułgarskiego pan Stambolijski15, nasz więc wyjazd do 
Bułgarii jest jednocześnie oddaniem wizyty Bułgarom16.

Szanownym Czytelnikom w paru słowach przypomnę losy narodu bułgarskiego. Bułga-
rzy i Serbowie – narody słowiańskie, przeszło pięćset lat znajdowali się pod panowaniem 

11 Bułgarski Ludowy Związek Chłopski (BLZCh) – bułgarskie stronnictwo ludowe za-
łożone w 1889 roku reprezentujące interesy drobnych i średnich posiadaczy ziemskich, 
mające charakter lewicowy. BLZCh rządził Bułgarią w latach 1919–1923, następnie 
w wyniku wojskowego zamachu stanu utracił władzę, a jego działacze byli brutalnie 
represjonowani. Przywódcą ugrupowania był Aleksandyr Stambolijski.
12 Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL „Piast”) – stronnictwo ludowe o charak-
terze centrowym i umiarkowanym działające w latach 1913–1931. PSL „Piast” działało 
początkowo w Galicji, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w całym kraju. 
W swoim programie opowiadało się za reformą rolną za odszkodowaniem dla poprzed-
nich właścicieli i powstaniem dużych chłopskich gospodarstw. PSL „Piast” było w prze-
ciwieństwie do PSL „Wyzwolenie” uczestnikiem wielu koalicji politycznych, a prezes 
stronnictwa Wincenty Witos trzykrotnie objął urząd premiera. Głównymi liderami byli: 
Wincenty Witos, Jakub Bojko, Maciej Rataj, Stanisław Osiecki, Władysław Kiernik 
oraz Jan Dębski. W 1931 roku weszło w skład Stronnictwa Ludowego.
13 Wincenty Witos (1874–1945) – polityk ruchu ludowego, rolnik. Wieloletni wójt 
w rodzinnych Wierzchosławicach. Poseł w Sejmie Krajowym oraz Radzie Państwa. 
Przewodniczący Polskiej Komisji Likwidacyjnej w 1918 roku. Poseł na sejm w latach 
1919–1932. Trzykrotny premier (1920–1921, 1923, 1926). Więzień brzeski w 1930 
roku. Współtwórca SL i jego prezes w latach 1935–1939. W latach 1933–1939 na emi-
gracji politycznej w Czechosłowacji. W okresie drugiej wojny światowej inwigilowany 
przez Niemców, odrzucał propozycje współpracy. W 1945 roku powołany na wiceprze-
wodniczącego Krajowej Rady Narodowej, prezes opozycyjnego wobec komunistów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
14 Józef Kowalczuk (1885–1980) – polityk ruchu ludowego, buchalter. W okresie za-
borów działacz ruchu ludowego na terenie Królestwa Polskiego. Poseł z ramienia po-
czątkowo PSL „Wyzwolenie”, następnie PSL „Piast” w latach 1919–1927. Po 1927 roku 
odszedł z życia publicznego i skupił się na pracy w spółdzielczości oraz w charakterze 
księgowego.
15 Aleksandyr Stambolijski (1879–1923) – bułgarski polityk ruchu ludowego, ideolog 
agraryzmu. Działacz i lider Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego, przez wiele 
lat deputowany. W okresie pierwszej wojny światowej zwolennik neutralności Bułgarii 
w konfl ikcie zbrojnym, represjonowany przez władze. W latach 1919–1923 premier 
Bułgarii, dążył do współpracy ludowców w całej Europie w ramach tzw. Zielonej Mię-
dzynarodówki. W 1923 roku obalony i zamordowany w wyniku zamachu stanu. 
16 Mowa tutaj o przyjeździe Stambolijskiego do Polski i jego spotkaniu z Witosem 
28 grudnia 1920 roku w Zakopanem.
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tureckim. Działo się to w tych czasach, kiedy i naród polski walczył z nawałą turecką. Czę-
sto wojsko polskie w pogoni za Turkami zachodziły aż nad Morze Czarne. W roku 1444 
król polski Władysław III, zwany Warneńczykiem17, pod Warną w ziemi bułgarskiej ginie 
w walce z Turkami. Król Jan Sobieski18 w roku 1683 gromi Turków pod Wiedniem, łamiąc 
ostatecznie potęgę turecką. Złamaną już przez Polskę potęgę turecką zmusza w końcu Ro-
sja do zrzeczenia się panowania nad narodem bułgarskim i serbskim, które stopniowo odzy-
skują całkowitą wolność. W roku 1912 Bułgarzy i Serbowie zwyciężają Turków, odbierając 
im resztę ziemi słowiańskiej i utrwalając swoją niezależność państwową. Pobili Turków, ale 
później, gdy przyszło dzielić się zwycięstwem – skończyło się na nowej wojnie pomiędzy 
Bułgarami a Serbami19. Ta nieprzyjaźń została pogłębiona jeszcze bardziej w czasie świato-
wej wojny. Król bułgarski Ferdynand20, Niemiec z pochodzenia, poszedł w wojnie z Niem-
cami, dopomógł Niemcom do pobicia Rumunów i Serbów. Działo się to wbrew woli naro-
du bułgarskiego. Ale wówczas król kazał – naród słuchał. Porażka Niemiec skończyła się 
i przegraną Bułgarii. Bułgaria poniosła karę. Odebrano jej wiele ziem, skazano na zapłace-
nie odszkodowania w wysokości 120 miliardów lewów (lew – nazwa pieniądza bułgarskie-
go, lew równa się dzisiaj 30 markom polskim)21. Król Ferdynand uciekł do Niemiec, dawny 
rząd znajduje się obecnie pod sądem. Do władzy przyszło stronnictwo ludowe bułgarskie, 
królem został syn Ferdynanda – Borys22. Bułgaria liczy dzisiaj pięć milionów mieszkańców, 
przeważnie drobnych rolników. Oto parę słów przypomnienia o kraju i narodzie, do którego 
jechaliśmy w odwiedziny. 

Droga wypadła nam przez Rumunię. Przez Lublin, Rozwadów, Lwów, Stanisławów, Ko-
łomyję jechaliśmy do granicy polsko-rumuńskiej. Od Lwowa droga wśród ślicznych pól, łąk 
i lasów liściastych. Zboża bujne, żyta przekwitły już. Na łąkach koszą trawę – na pastwi-
skach stada pięknego bydła, rosłych koni. Wsie odbudowane, zamożność widać na każdym 

17 Władysław III Warneńczyk (1424–1444) – król Polski z dynastii Jagiellonów w la-
tach 1434–1444, a od 1440 roku król Węgier i Chorwacji. Organizator krucjaty antytu-
reckiej, zginął w bitwie pod Warną w 1444 roku. Pomnik-mauzoleum poświęcony pa-
mięci Władysława III został otwarty w Warnie przez cara Bułgarii Borysa III w sierpniu 
1935 roku.
18 Jan III Sobieski (1629–1696) – król Polski w latach 1674–1696.
19 Mowa tutaj o I wojnie bałkańskiej czyli konfl ikcie wojskowym w latach 1912–1913 
między Ligą Bałkańską (Serbia, Bułgaria, Czarnogóra i Grecja), a Imperium Osmań-
skim. W wyniku wojny Bułgaria zdobyła część Macedonii. Wynik konfl iktu nie satys-
fakcjonował jednak Bułgarii, która w 1913 roku rozpoczęła kolejny konfl ikt regionalny 
nazywany w historiografi i II wojną bałkańską. Tym razem Bułgaria przegrała wojnę 
z Serbią, Grecją, Czarnogórą, Rumunią oraz Imperium Osmańskim.
20 Ferdynand I Koburg (1861–1948) – książę Bułgarii w latach 1887–1908, następnie 
car 1908–1918. Po przegranej pierwszej wojnie światowej w 1918 roku zmuszony do 
abdykacji na rzecz swojego syna Borysa.
21 Traktat w Neuilly-sur-Seine – traktat pokojowy po pierwszej wojnie światowej po-
między krajami Ententy a Bułgarią podpisano 27 listopada 1919 roku w Neuilly-sur-
Seine pod Paryżem.
22 Borys III Koburg (1894–1943) – car Bułgarii w latach 1918–1943.
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kroku. Naród dorodny, dobrze odziany. Oto rządy polskie w Galicji Wschodniej. Gdzież tu 
ucisk i nędza Rusinów, o których tyle piszą wrogowie Polski!23

Chociaż dzień gorący, a nawet upalny – kobiety, mężczyźni w białych, wyszywanych 
kożuchach lub serdakach. Taki to już zwyczaj na Podkarpaciu, zwyczaj przejęty od górali. 
W górach, choć we dnie upały – w nocy i przymrozki bywają. 

We czwartek pod wieczór stajemy na granicy polsko-rumuńskiej. Granicą rzeka Prut – 
do mostu odprowadzają nas jeszcze żołnierze polscy, za mostem pociąg przystaje, wsiada-
ją nasi sprzymierzeńcy – żołnierze rumuńscy. Jedziemy przez Bukowinę; gleba żyzna, uro-
dzaje dobre. Ściemnia się już. Wzdłuż linii kolejowej jakaś duża wieś. Słychać kapelę – na 
łące zabawa.

Nocą przejechaliśmy szmat ziemi – rano w piątek już daleko jesteśmy od granicy pol-
skiej. Stoimy w oknie wagonu, podziwiając ziemię rumuńską. Prezes Witos z umiłowaniem 
rolnika gospodarza patrzy na pola czarnoziemu, które na setki kilometrów ciągną się po oby-
dwóch stronach linii kolejowej. Hej, co za ziemia – ziemia, która mlekiem i miodem płynąć 
powinna. Niestety, uprawa dosyć kiepska – tysiące morgów ziemi leży odłogiem. Żyta na 
polach nie widać, kukurydza i kukurydza – czasem poletko pszenicy. Wsie wyglądają dosyć 
ubogo. Nie zawsze widać dobra ziemia idzie w parze z zamożnością. Ale, gdy podniesie się 
oświata, wśród Rumunów, gdy więcej pracy włoży rolnik rumuński w ziemię – kraj ten na-
prawdę będzie krajem mlekiem i miodem płynącym.

Nocujemy w stolicy Rumunii, Bukareszcie. Miasto duże i ładne. Liczy blisko milion lud-
ności. Na ulicach ruch wielki. W sobotę rano ruszamy w stronę granicy rumuńsko-bułgar-
skiej. Ta sama urodzajna gleba – czarnoziem, pola lepiej uprawione – na pastwiskach stada 
owiec, bawołów i kóz. Na polach kukurydzy, którą teraz okopują, widać jakby obozy cygań-
skie, wozy nakryte budą – obok ogniska. 

Koło południa stajemy nad rzeką Dunajem. Po drugiej stronie rzeki – Bułgaria. Brzeg 
bułgarski górzysty – widać z daleka domy, kopuły cerkwi, wieże świętych tureckich – me-
czetów. Szeroka, blisko na kilometr, piękna rzeka Dunaj, płynie majestatycznie. Na rzece 
pełno statków, naładowanych zbożem, towarami. Wyjechała po nas delegacja Bułgarów. Sia-
damy z nimi na łódkę motorową, która przewozi nad przez Dunaj. 

Na brzegu bułgarskim tłum ludzi – wita nas imieniem rządu bułgarskiego minister ro-
bót publicznych Bakalov24, wręczając nam bukiety kwiatów. Jesteśmy wreszcie w Bułgarii. 
Ale do Sofi i droga jeszcze daleka. Trzeba spocząć i czekać na pociąg parę godzin czasu. Na 
życzenie prezesa Witosa jedziemy obejrzeć pola, wsie bułgarskie. Później, na noc, w drogę 
do Sofi i. 

Na życzenie prezesa Witosa czas do odejścia pociągu poświęcamy na zwiedzanie naj-
bliższej okolicy. Jedziemy samochodami do miasta Biała, gdzie mamy o godzinie 6 popołu-
dniu wsiąść do pociągu, idącego do Sofi i. Droga górzysta i dosyć kiepska. Widok ładny, pola 

23 Tekst ma naturalnie w tym miejscu charakter propagandowy. Politycy PSL „Piast” 
widzieli w Kresach wschodnich teren przyszłej kolonizacji przez polskich włościan 
w ramach planowanej reformy rolnej.
24 Tsanko Cerkowski (1869–1926) – literacki pseudonim Tcanko Genov Bakalov – 
bułgarski polityk ruchu ludowego, pisarz. Znany publicysta społeczny, autor książek 
i artykułów, działacz Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego. Minister budyn-
ków, dróg i robót publicznych w latach 1918–1919 i 1920–1923, minister edukacji w la-
tach 1919–1920. Po zamachu wojskowym w 1923 roku lider bułgarskich ludowców, 
represjonowany przez nowe władze. 
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nieźle uprawne, żyta duże: fasola, kukurydza, rzadko ziemniaki uzupełniają tamtejszą go-
spodarkę rolną. Na polach z rzadka gołe drzewa owocowe – to robactwo doszczętnie w tym 
roku objadło liście drzew owocowych. Po drodze spotykamy rolników, handlarzy, pasterzy. 
Długie szeregi małych osłów dźwigają na swych grzbietach towar, często człowieka. Za-
trzymujemy się koło jednej z takich grup wędrujących na osłach. Przez tłumacza rozpoczy-
namy rozmowę. Trzech Turków, jeden Tatar i dwóch Bułgarów wiozą na osłach kukurydzę 
na sprzedaż. Turcy w czerwonych fezach: czapkach tureckich – jeden z nich w zawoju na 
głowie. Osiołki małe korzystają z odpoczynku – poczynają wyskubywać trawę. Pytamy się 
o ich cenę – 30 tysięcy marek sztuka, brzmi odpowiedź (tysiąc lewów). Z rozmowy dowia-
dujemy się, że są to handlarze zbożem i towarami, które rozwożą po wsiach. Przyglądają się 
nam ciekawie, głowiąc się co to za naród – Polacy. Tłumaczą im, że to Polacy bili często Tur-
ków, w tym czasie, kiedy oni zapuszczali się aż do Polski. Okazało się, że jeden z nich był 
w Rosji i powiada, że i on jest bolszewikiem, komunistą. Śmieje się, pokazując swoje białe 
zęby, odbijające od twarzy prawie brązowej. Ktoś z nas odpowiada mu, że w takim razie po-
dzielimy się jego osłami i kukurydzą. Kręci głową – nie zgadza się. „Co twoje to i moje, ale 
co moje, tego nie rusz” – mówi do niego tłumacz. Śmieje się znów, ale widać, że tak właśnie 
rozumiał komunizm. 

Prezes Witos oddalił się od nas, poszedł w pole. Widzę go, jak idzie wśród zbóż, gładzi 
je ręką, ogląda kłosy, z umiłowaniem gospodarza rolnika przygląda zbronowanej obok sali, 
przygotowanej pod tytoń. Wraca do nas z opinią, że zboża niezłe, ale pełno w nich śmiecia, 
rola nie całkiem dobrze przygotowana. Ruszamy dalej. Coraz częściej pastwiska, stada bydła 
popielatego w dużych rozłożystych rogach oraz stada nieznanych u nas bawołów czarnych 
o zawiniętych w tył rogach. Opowiadają, że mleko bawołu bardzo dobre, więcej pożywne od 
mleka krowy. Zjeżdżamy wreszcie w dużą dolinę, płynie przez nią rzeka Jantura, nad rzeką 
miasteczko Bieła. Zdziwieni byliśmy, że dotychczas nie widzieliśmy ani jednej wsi, chociaż 
przejechaliśmy koło sześćdziesięciu kilometrów. Opowiadają nam, że w czasie rządów tu-
reckich, zawsze przeprowadzano szosy daleko od wsi pochowanych w parowach. W mia-
steczku zwiedzamy szkołę, cerkiew, muzeum – zbiór pamiątek z czasów wojny o oswobo-
dzenie Bułgarii z niewoli tureckiej. Pamiątki te nie bardzo dla nas miłe – bo wszystkie chwali 
i sławi Rosję, cara Aleksandra III25. Prawda, że wówczas Rosja mile pomogła Bułgarii, ale 
pomoc ta dobrze opłaciła się Rosji, która zaczęła się rządzić na Bałkanach i sięgać po Kon-
stantynopol. 

Po wyjściu z muzeum o nasze uszy odbił się jakiś żałosny glos. To mułła, duchowny 
turecki z wieży (minaret) świątyni tureckiej, która nazywa się meczet, nawołuje wiernych 
na modlitwę. Wielu Turków pozostało w Bułgarii – żyją tam zupełnie swobodnie, chociaż 
z początku prześladowano ich, podobnie jak rządy tureckie tępiły chrześcijan. Zaciekawie-
ni idziemy do meczetu. Jakby kaplica niska, na ścianach żadnych obrazów, ołtarzów, a tylko 
na jednej ze ścian jakby trzy niższe wgłębienia oraz mała niska ambona, obok której tablica 
z wypisanymi po arabsku przekazaniami religii mahometańskiej. Podłoga kamienna, pokryta 
dywanami, tylko przy drzwiach brak pokrycia. Zastajemy już czternastu Turków, siedzących 
na tych dywanach, po turecku, z nogami podwiniętymi pod siebie. Obuwie zostawili przy 
drzwiach – to obyczaj arabski – do świątyni nie wolno wchodzić w obuwiu, na znak szacun-
ku. Mułła, ich kapłan, siedzi po środku. Głosem rzeźwym śpiewa modlitwy, śpiew przery-
wa, skłania głowę ku ziemi, przechyla ją na boki, to znów powstaje, siada. Wszyscy zebrani 
powtarzają za nim te ruchy. 

25 Aleksander III Romanow (1845–1894) – car Rosji w latach 1881–1894.
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Śpiewy i ukłony – to ich modlitwa. Trzeba przyznać, że zrobiła na nas głębokie wraże-
nie. Choć to nie chrześcijanie, ale widać jak płomiennie wyznają swoją wiarę, jak szczerze 
korzą się przed majestatem ich Boga. Po wyjściu z meczetu wybiegł do nas mułła. Przepra-
szaliśmy go, żeśmy może przeszkadzali im w modlitwie. Odpowiedział, że w modłach nikt 
przeszkodzić nie może i że cieszy się, że goście z Polski odwiedzili ich świątynię. 

Trzeba było pożegnać się z miastem, czas na pociąg. Na stacji oczekiwał nas już specjal-
ny wagon przeznaczony dla gości. W innych wagonach widzimy pełno chłopów bułgarskich, 
czasem Turka w zawoju na głowie – to delegaci na kongres rolników w Sofi i. Wiozą ze sobą 
sztandary, jadą za nimi kapele. 

Pociąg rusza – jedziemy ciągle wśród pól. Okolica górzysta, pociąg kręci się jak żmija, 
sapie, ciągle pracuje. Pola coraz lepiej uprawne, spotyka się i ogrody. Wsie wszystkie z muru 
lub gliny, dachówki gliniane. Zatrzymujemy się często na stacjach, chłopcy sprzedają czere-
śnie, truskawki. Cieplej tutaj jak u nas – wcześniej przeto dojrzewają owoce. 

Zapada zmierzch. Podnosimy się ciągle w górę, zbliżamy do gór bałkańskich – po dru-
giej ich stronie, na równinie, leży miasto Sofi a. Im bliżej gór wysokich, tym więcej po polach 
górzystych spotykamy stad owiec, kóz, bydła. Zwracają naszą uwagę kozy o sierści długiej, 
złocistej, a karbowanej. Zapraszają nas na posiłek. Połowa wagonu – urządzona jak pokój – 
zasiadamy do stołu. Wniesiono ludową potrawę – jagnię pieczone i drewniane butelki wina 
czerwonego. Gościnni – nakładają nam wielkie kawały mięsa, każą zalewać go cierpkim wi-
nem. Podczas kolacji śpiewają rzewne pieśni bułgarskie, ułożone jeszcze w czasach niewoli. 
Taki z nich wieje smutek, żałoba, tęsknota, że prezes Witos powiada, że to są pieśni niewol-
ników, mówi im o naszych pieśniach ludowych, o mazurze, krakowiaku, o nucie oberka. Już 
zupełnie ciemno, godzina późna, milkną rozmowy, zasypiamy. 

Rano zbudziliśmy się wśród gór bałkańskich. Jedziemy ciągle przez rzekę górską, to 
znów przebiega pociąg przez tunele – otwory, przebite przez góry. Tunel za tunelem, zrobio-
ne dla skrócenia drogi, by góry nie objeżdżać naokoło. Jest dzisiaj niedziela, na stacjach tłu-
my rolników, odprowadzających delegatów na zjazd. Pociąg nasz porusza się bardzo powoli 
– przez noc przybyło mu kilkanaście wagonów z delegatami. 

Spóźnieni, dopiero koło godziny 11 zamiast o 8 rano stajemy na dworcu w Sofi i, stolicy 
Bułgarii. Wychodzących z wagonu wita nas rada ministrów bułgarskich, delegaci stronnic-
twa rolników oraz delegacja czeska26. Przybył też na dworzec marszałek sejmu bułgarskie-
go27 z gromem posłów bułgarskich. Wręczają nam bukiety kwiatów polnych. Ale to dopiero 

26 Mowa tutaj o delegacji czechosłowackiego stronnictwa ludowego Republikańskiej 
Partii Ludu Wiejskiego i Małorolnego. Stronnictwo działało w latach 1922–1938, mając 
tradycje jeszcze z okresów sprzed pierwszej wojny światowej. W historiografi i używa 
się wobec nich skróconej nazwy „Partia Agrarna” czy „Stronnictwo Agrarne”. Ugru-
powanie było główną siłą czechosłowackiej sceny politycznej. Premierami z ramienia 
partii byli Antonín Švehla (1873–1933), František Udržal (1866–1938), Jan Malypetr 
(1873–1947), Milan Hodža (1878–1944).
27 Nedjałko Atanasow (1881–1960) – bułgarski polityk ruchu ludowego, nauczyciel. 
Wieloletni poseł, w latach 1921–1923 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego z ra-
mienia Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego. Minister komunikacji w 1919 
roku oraz minister kolei, poczt i telegrafów w latach 1920–1921 i 1923. Po obaleniu 
Stambolijskiego w 1923 roku na emigracji politycznej. Po drugiej wojnie światowej 
związany z niezależnymi ludowcami Nikoli Petkova, więziony i represjonowany przez 
komunistów.
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początek powitania – wzdłuż ulic, którymi mamy jechać, stoją tłumy, z orkiestrami, sztan-
darami. Posuwamy się wolno, bo taki tłok. Orkiestry grają, tłumy wnoszą okrzyki: „Niech 
żyje Polska!”, „Niech żyje Witos!”. Wysiadamy z samochodów. Jechać trudno, wiec idzie-
my piechotą. Te same okrzyki, ta sama radość. Takie królewskie przyjęcie zgotowano nam, 
przedstawicielom Polski, takie przyjęcie zgotowano przywódcy ludu polskiego, posłowi Wi-
tosowi. 

Kongres rolników bułgarskich rozpoczął się zaraz po naszym przyjeździe, w niedzie-
lę przed południem. Na placu, przed gmachem Sejmu bułgarskiego, zgromadzili się wszy-
scy uczestnicy Kongresu w liczbie około czterdziestu tysięcy ludzi. Każda delegacja, wo-
jewódzka, powiatowa, zaopatrzona była w sztandar, wiele delegacji przybyło z orkiestrami. 
Delegacje stawały w porządku, jedna obok drugiej. Nad tłumem powiewał las sztandarów. 
Kongres rozpoczął się przemówieniami powitalnymi. Wygłoszono ich kilkanaście. Prezes 
Witos w paru słowach powitał rolników bułgarskich imieniem PSL, życząc kongresowi rze-
czowych i poważnych narad. Prezydent ministrów bułgarskich, pan Stambolijski, wygło-
sił dłuższe przemówienie, którego treść nie bardzo przypadła nam do przekonania, dlacze-
go – później opowiem. Zarządzono przerwę na obiad. Pojechaliśmy na skromny posiłek do 
restauracji za miasto, gdzie przy obiedzie zapoznaliśmy się z przywódcami rolników buł-
garskich, z delegacją czeską i z ministrami. Rozmowy te potwierdziły nasze wiadomości 
o Bułgarii. Bułgaria jest państwem, w którym nie ma zupełnie klasy wielkich obszarników; 
po wypędzeniu Turków, którzy byli posiadaczami dużych obszarów ziemi, przeszły grunta 
w ręce chłopskie. Szlachtę bułgarską, bojarów, Turcy wytępili, a stąd dzisiaj cała inteligencja 
bułgarska – to synowie chłopów. Fabryk bardzo mało, miasta niewielkie – stąd naród buł-
garski posiada jednolity charakter. Zdawałoby się przeto, iż nie ma powodów do walki kla-
sowej w tym demokratycznym narodzie. Niestety, niektórzy członkowie dzisiejszego rządu 
prowadzą nieobliczalną walkę z miastami, z inteligencją, która pochodzi z ludu. W Bułgarii 
niektórzy zostali „zawiani” podmuchem, idącym z Rosji, a będąc jeszcze w ciężkim położe-
niu po przegraniu wojny, szukają ratunku w bardzo radykalnych hasłach. Opowiadano nam, 
że wśród samych rolników sieje się zarzewie walk. Tych, co mają dziesięć czy piętnaście 
morgów, nazywają „burżujami”. Skarżyło się nam wielu członków stronnictwa rolników 
w Bułgarii, którzy, jak już powiedziałem, są drobnymi rolnikami, że podobna agitacja wśród 
młodszego pokolenia prowadzi tylko do próżniactwa, do przepędzania czasu na wiecowaniu 
w karczmach. Sądzimy jednak, że ten stan rzeczy jest przejściowy, powojenny. Chłopi buł-
garscy, którzy posiadają wszystkie ziemie w swoich rękach, zrozumieją, że teraz trzeba się 
wziąć do oświaty, do prowadzenia lepszej gospodarki, do popierania wyższych szkół, uni-
wersytetów, do popierania miast, przemysłu i handlu. Wśród delegatów spotkaliśmy bardzo 
wielu mądrych chłopów, krzykaczami byli tylko jacyś niedouczeni młodzieńcy po 20–25 lat, 
którzy wszystkich i wszystko krytykowali. Można było łatwo przekonać się, o co tym pa-
nom chodzi. Chodzi o utrzymanie się przy władzy lub o schwycenie tej władzy, by używać 
dostatku i rządów.

Dam przykład. Jeden z takich młodych „apostołów” – wykrzykiwał przeciwko „burżu-
azji”, „kapitałowi”, „zbytkom”. Ale to nie przeszkadzało mu rozpierać się wygodnie w sa-
mochodzie, zjadać przysmaki i spijać dobre wino w restauracji miejskiej – tego miasta, któ-
re nazywano Sodomą i Gomorą. Po plecach chłopskich wyszedł na wierzch, schlebia teraz 
najgłupszym, by utrzymać się przy władzy, samochodach, dostatkach. Lecz i lud bułgarski 
poznaje się na tych „dobrodziejach” i nazywa ich demagogami.

Nic też dziwnego, że gdy kongres na drugi dzień usłyszał z ust posła Witosa, jakie są za-
dania ludu, co rząd ludowy winien robić, że rządy państwem nie polegają na niszczeniu pra-
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cy innych warstw, zwłaszcza w tak demokratycznych państwie, jak Bułgaria – oczy wszyst-
kich zwróciły się ku temu przywódcy ruchu ludowego w Polsce. Na drugi dzień wszystkie 
pisma w Sofi i pisały o delegacji polskiej, o prezesie Witosie. Pisano wielkie artykuły, np. 
Mądre myśli chłopa – ale nie z Bułgarii, Wielki prezydent z Północy itd. Wszystkie stron-
nictwa bułgarskie za pośrednictwem swoich prezesów zwróciły się do delegacji polskiej – 
podziwiając rozum, wielkość charakteru – tego chłopa „w butach i bez krawata” z Polski. 

A już największe wrażenie wywarł prezes Witos na królu bułgarskim, z którym dwu-
krotnie delegacja polska spotkała się. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z królem bułgarskim 
Borysem w jego letnim mieszkaniu na wsi. Zwiedziliśmy jego pałac. Oglądając ogród, spo-
tkaliśmy go tam. Król młody, liczy koło trzydziestu lat. Z ogromnym zainteresowaniem 
rozmawiał z nami, wypytując się o sprawy polskie. Interesował się również reformą rolną 
w Polsce, dziwiąc się bardzo, że tak wiele z naszych ziem pozostaje w jednym ręku. Wyrażał 
wielkie uznanie dla rozumu i rządów posła Witosa, które oddały tak wielkie usługi Polsce 
w czasie najazdu bolszewickiego.

Tegoż dnia wieczorem dla uczczenia pamięci ministra spraw wewnętrznych28, który zgi-
nał z ręki skrytobójczej, urządzono wielką manifestację żałobną. Patrzyłem na nią z okien 
wysokiego domu – wyglądała imponująco. Dziesiątki tysięcy ludzi trzymając w ręku zapa-
lone pochodnie, posuwało się po ulicach Sofi i. 

Na drugi dzień trwały obrady kongresu od wczesnego rana. Zdawano sprawozdanie z or-
ganizacji, poruszano sprawy podatkowe, administracji, polityczne i inne. Dziwiliśmy się, że 
głównie przemawiali różni młodzi ludzie, bardzo małych starszych rolników, gospodarzy. 
Dziwiliśmy się, że większość z nich napadała na własny swój rząd ludowy, powołany ze 
stronnictwa rolników. Pojawienie się na trybunie prezesa Witosa zgromadzeni powitali burzę 
oklasków, okrzykami: „niech żyje Witos, niech żyje Polska!”. Właściwe okrzyki brzmiały: 
niech żyje „Witosz”. Koło Sofi i znajduje się wysoka góra, która nazywa się „Witosza”, stąd 
nazwisko naszego prezesa upodobniono do nazwiska góry w Bułgarii. Widzieliśmy tę górę: 
wysoka – do dziś wierzchołek śniegiem pokryty, choć na dole lato upalne29. 

Obrady kongresu rolników bułgarskich trwały trzy dni. Omówiono spraw wiele doty-
czących państwa bułgarskiego i życia rolników, uchwalono szereg rezolucji. Na ogół jednak, 
muszę powiedzieć, że takie wielkie zgromadzenie nie może dobrze omówić sprawy i dojść 
do pożądanych rezultatów. 

Dla nas, gości, podczas kongresu urządzono parę wycieczek po mieście i w okolicy. Mia-
sto Sofi a liczy sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, wiele ładnych gmachów, czyste, sze-
rokie ulice. Z gmachów najokazalszym jest cerkiew katedralna, świeżo wykończona przed 
wojną. Opowiadają, że cerkiew tę budował swoim kosztem car Mikołaj30. Bułgaria wyzna-
je wiarę prawosławną, stąd ze strony Rosji była zawsze dążność do wpływania na Bułgarię 

28 Aleksander Dimitrow (1878–1921) – bułgarski polityk ruchu ludowego, nauczyciel. 
Minister spraw wewnętrznych (1919–1921) i minister wojny (1921) z ramienia Buł-
garskiego Ludowego Związku Chłopskiego. Jeden z propagatorów Międzynarodowego 
Biura Agrarnego. Zamordowany przez macedońskich terrorystów w 1921 roku.
29 Właściwie mowa tutaj nie o pojedynczej górze, ale o masywie górskim Witosza. 
W dużej jego części znajduje się utworzony w 1934 roku Park Narodowy Witosza. Naj-
wyższy szczyt Czarny Wierch wznosi się na 2290 metrów n.p.m., a wysokość względna 
masywu Witosza dochodzi do 1100 m.
30 Mikołaj II Romanow (1868–1918) – car Rosji w latach 1894–1917.
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za pomocą cerkwi i duchowieństwa. Ten wpływ rosyjski na naród bułgarski widać na każ-
dym kroku. Religia, obyczaje, administracja, ubiory wojska, policji itd. Przypominają życie 
rosyjskie sprzed wojny. Zmieniły się stosunki w Rosji i teraz znowu bolszewicy starają się 
wpływać na Bułgarię. 

Z wielkim zainteresowaniem oczekiwaliśmy wycieczki za miasto. Udaliśmy się do naj-
starszego klasztoru – monastyru Rilskiego31 w górach. Sto kilkadziesiąt kilometrów ładnej 
drogi przebyliśmy samochodami w ciągu kilku godzin. Droga górzysta, czasem bardzo nie-
bezpieczna stanowiła dla nas jednocześnie przegląd pól i wsi bułgarskich. 

Na polach zboża ładne, coraz częściej spotykamy winnice. Uwijają się wśród nich go-
spodarze, oblewając liście niebieskim płynem – koperwasem (siarczanem miedzi), niszcząc 
w ten sposób szkodliwe robactwo zjadające liście. Obok winnic dużo pól tytoniowych. Koń-
czą jeszcze ostatnie roboty na tych polach – bawoły albo woły, ciągnąc radła, przygotowują 
grządki pod tytoń. Pilniejsi już sadzą tytoń. Ciekawą rzeczą jest nawadnianie pól tytonio-
wych. Rowami sprowadzają wodę z gór i rozprowadzają ją rowkami po polach tytoniowych. 
Plantacje tytoniu, winnice, a w południowej części plantacja róż – oto również zajęcia chło-
pów bułgarskich. Za róże, z których wyrabiają olejek różany, za tytoń i wino rolnicy bułgar-
scy otrzymują setki milionów lewów. 

Bardzo ciekawą rzeczą jest rozwój spółdzielni miejskich. Do niedawna rolnik bułgarski 
zdany był na łaskę i niełaskę właścicieli fabryk tytoniu, win i olejku różanego. Fabrykanci 
umawiali się, naznaczali cenę, a rolnik zmuszony był ją przyjmować. Obecnie rolnicy buł-
garscy zakładają własne fabryki tytoniu, wina – przerabiają w nich otrzymywane z pól pro-
dukty, osiągając daleko większe zyski. 

Klasztor Rilski założony został w X wieku – śliczna drewniana budowla przypominają-
ca z podwórza dziedziniec zamku Wawelskiego. W klasztorze tym znajdują się relikwie św. 
Jana Rilskiego32, zakonnika, założyciela klasztoru. Do klasztoru tego, położonego głęboko 
w górach, u podnóża wysokie góry Riło, przez rok cały przybywają kompanie, pielgrzym-
ki. Na ogół wydaje się, że naród bułgarski jest religijnym, ale w tej religijności jest wiele 
wschodniego obyczaju – wiele powierzchownych form, mniej głębokiego uczucia, jakie na 
przykład u nas istnieje.

Po powrocie do Sofi i odbyliśmy jeszcze parę konferencji z różnymi osobistościami. Ze-
braliśmy dużo informacji, dowiedzieliśmy się wiele rzeczy o życiu państwa bułgarskiego. 
W rozmowie pożegnalnej z prezydentem Stambolijskim ustalono, że konferencja delega-
tów rolników polskich, bułgarskich, czeskich, rumuńskich i jugosłowiańskich odbędzie się 
w Krakowie za parę miesięcy. Polskie Stronnictwo Ludowe zorganizuje tę konferencję i ro-
ześle zaproszenia33.

31 Monastyr Rilski – bułgarski monaster usytuowany w kotlinie masywu górskiego 
Riła, około 120 km na południe od Sofi i. Jest on ważnym symbolem bułgarskiego oporu 
przeciwko tureckiemu panowaniu, a także symbolem odrodzenia narodowego w XVIII 
i XIX wieku. W 1983 roku monastyr został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. 
32 św. Jan Rilski (876–946) – bułgarski duchowny prawosławny, który większość swe-
go życia spędził w pustelni w bułgarskich górach Riła, modląc się i poszcząc. Jego 
relikwie znajdują się w rilskim monastyrze.
33 Do Międzynarodowego Biura Agrarnego należały wówczas cztery partie chłopskie: 
Republikańska Partia Ludu Wiejskiego i Małorolnego z Czechosłowacji, Bułgarski Lu-
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Ostatni dzień pobytu upłynął szybko na składaniu pożegnań, na przygotowaniach do dłu-
giej drogi powrotnej. Na dworcu żegnali nas przedstawiciele rządu, marszałek sejmu bułgar-
skiego, przedstawiciele prasy i stronnictwa rolników. Przybył też na dworzec sekretarz króla, 
aby w jego imieniu pożegnać nas. 

Wyjeżdżaliśmy z uczuciem wdzięczności za bardzo gościnne przyjęcie, zadowoleni 
z poznania dzielnego narodu bułgarskiego, zadowoleni, że z racji naszego pobytu tak wiele 
pisano i mówiono o Polsce. Narody, jak i ludzie lepiej wychodzą, gdy mają wielu przyjaciół, 
gdy o nich dobrze mówią. Jeżeli choć w skromnej mierze przyczyniliśmy się do urobienia 
w Bułgarii dobrej opinii o Polsce, sądzę, że spełniliśmy nasz obowiązek i wykorzystaliśmy 
pożytecznie podróż do Bułgarii. Pomimo ciężkiego położenia, w jakim dzisiaj Bułgaria znaj-
duje się, a co zdaniem moim głównie przyczynia się do chwilowych prądów komunistycz-
nych, chłopi bułgarscy przedstawiają zdrowy, pracowity stan, który zapewni państwu buł-
garskiemu szczęśliwy rozwój.

Przez noc kolejną dotarliśmy w drodze powrotnej do granicy rumuńskiej. Jeszcze ostat-
nie pożegnanie. Miasto Ruszczuk urządziło pożegnalny obiad, wygłoszono parę pożegnal-
nych przemówień. W imieniu delegacji polskiej żegnałem gościnną Bułgarię. 

Mamy przepłynąć piękny Dunaj, by dostać się do Rumunii. Czeka na nas łódź motoro-
wa, ta sama, która przewiozła z brzegu rumuńskiego do Bułgarii. Siadamy, tłum ludzi żegna 
nas na brzegu – orkiestra wojskowa gra hymn polski Jeszcze Polska nie zginęła, powiewają 
czapki, słychać okrzyki „Niech żyje Polska”.

Znów długa podróż przez Rumunię do Polski. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 
Z taką radością witaliśmy pierwszego żołnierza polskiego na granicy za rzeką Prut, z zacie-
kawieniem czytaliśmy gazety polskie, których przeszło tydzień nie oglądaliśmy. Zapowiedź 
przesilenia rządowego – zwycięstwo w głosowaniu nad monopolem tytoniowym!34 Wraca-
my do pracy politycznej!

Mateusz Ratyński

dowy Związek Chłopski, Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” oraz serbski Związek 
Rolników. Niemalże w chwili startu działalność MBA stanęła w obliczu poważnego 
kryzysu. W czerwcu 1923 roku upadł rząd Stambolijskiego, a on sam został zamor-
dowany. Do wspomnianego spotkania delegatów nigdy więc nie doszło. Wiodącą rolę 
w MBA objęli wówczas czechosłowaccy agrariusze.
34 W czerwcu 1922 roku Józef Piłsudski wywołał kryzys polityczny, w wyniku którego 
6 czerwca upadł drugi rząd prof. Antoniego Ponikowskiego. Nowym premierem został 
28 czerwca, po długotrwałym przesileniu rządowym, Artur Śliwiński. Jednym z uczest-
ników konsultacji międzypartyjnych był właśnie Jan Dębski.



„Niech żyje Witos, niech żyje Polska!”. Relacja Jana Dębskiego…

265

Bibliografi a 

Bell John D., Peasants in power. Alexander Stamboliski and the Bulgarian Agrarian 
National Union (1899–1923), Princeton-New Jersey 1977. 

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Jan Dębski, 
Wspomnienia z lat 1889–1973, t. 2, sygn. 15354/II. 

Hemmerling Z., Ruch ludowy w Polsce, Bułgarii i Czechosłowacji 1893–1930, War-
szawa 1987. 

Indraszczyk A., Zielona Międzynarodówka. Współpraca partii chłopskich z państw 
Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008. 

„Piast”: 1920–1921. 
Ratyński M., Jan Dębski (1889–1976). Polityk kompromisu, Warszawa 2019.
Relacja Józefa Kowalczuka, [w:] O Wincentym Witosie. Relacje i wspomnienia, ze-

brał i oprac. J. Borkowski, Warszawa 1984. 
Stępniak W., Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998.
Szafl ik J.R., Wincenty Witos z wizytą u bułgarskich ludowców, [w:] Historia i poli-

tyka. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę 
urodzin, pod red. A. Bartnickiego, Pułtusk 2004.

Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988. 
Witos W., Moje wspomnienia, t. 3, Paryż 1965. 
„Wola Ludu”: 1921. 

“Long live Witos, long live Poland!”. Jan Dębski’s 
account of his trip to Bulgaria in May 1922
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Abstract 
This source edition presents the account (printed in the “Wola Ludu” weekly) of Jan 
Dębski (1889–1976), a politician of the peasant movement and member of parliament, 
of the trip made by activists of Polish People’s Party “Piast” to Bulgaria in May 1922 
having been invited by the Prime Minister and ideologist of Bulgarian agrarianism – 
Aleksandar Stamboliyski. The author presents the economic and social situation of that 
time, together with the Bulgarian political life behind the scenes. 
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„Es lebe Witos, es lebe Polen!”. Bericht von Jan Dębski 
über die Reise nach Bulgarien im Mai 1922

Schlüsselwörter 
Jan Dębski, Wincenty Witos, Aleksandar Stambolijski, Boris III. Coburg, Erin-
nerungen, Volksbewegung, Bulgarien, polnisch-bulgarische Beziehungen, Pol-
nische Volkspartei „Piast“, Bulgarischer Bauernverband, Internationales Agrar-
büro

Kurzfassung 
Diese Quellenausgabe enthält einen Bericht des Politikers der Volksbewegung und Par-
lamentariers Jan Dębski (1889–1976) über die Reise von Aktivisten der Polnischen 
Volkspartei „Piast“ nach Bulgarien im Mai 1922 auf Einladung des Ministerpräsidenten 
und des bulgarischen Agrarideologen Aleksandar Stambolijski. Der Autor stellt die wirt-
schaftliche und soziale Situation jener Zeit dar, zusammen mit den Hintergründen des 
bulgarischen politischen Lebens.

«Да здравствует Витос, да здравствует Польша!» 
Доклад Яна Дембского о поездке в Болгарию в мае 
1922 года

Ключевые слова
Ян Дембский, Винценты Витос, Александр Стамболийский, Борис III 
Кобург, воспоминания, народное движение, Болгария, польско-болгарские 
отношения, Польская крестьянская партия Пяст, Болгарский земледельче-
ский народный союз, Международное аграрное бюро.

Резюме 
Настоящее издание является перепечаткой доклада Яна Дембского (1889–1976), 
представителя народного движения и депутата парламента, опубликованного в 
еженедельном журнале «Wola Ludu» («Воля народа»), касающегося поездки де-
ятелей Польской народной партии Пяст в Болгарию, состоявшейся в мае 1922 г 
по приглашению Александра Стамболийского, премьер-министра и идеолога бол-
гарского аграрного движения. Автор описывает тогдашнее экономическое и обще-
ственное положение в стране, а также закулисье политической жизни Болгарии. 
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Przyczynek do dziejów radiotelegrafi cznego wywiadu 
KG ZWZ-AK w 1939–1944
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Streszczenie

Specyfi ka gmin położonych w najbliższym otoczeniu Warszawy wpłynęła na sy-
tuację miejscowej ludności w okresie okupacji niemieckiej. Autor, zbierając w la-
tach 1984–1990 materiały i relacje mieszkańców gminy dotyczące czasów okupa-
cji 1939–1944, uzyskał bogaty materiał do odtworzenia obrazu ówczesnego życia, 
utrudnień i niebezpieczeństw. Przedmiotem poniższej analizy jest relacja por. Zyg-
munta Mierzejewskiego (ps. Zygmunt), radiotelegrafi sty KG ZWZ–AK z lat 1940–
1944, która została opatrzona obszernymi komentarzami. 
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1. Teren i podwarszawskie środowisko społeczne
Uwagi dotyczą terenu podwarszawskiej gminy Wawer, przytykające-

go od południa do Dzielnicy Grochów. Gmina Wawer obejmowała podczas 
okupacji miejscowości: Zerzeń, Las, Zbytki, Zastów (wsie), Miłosną, Mię-
dzylesie, Wawer i Gocławek (osady podmiejskie), Anin Stary i Anin Nowy 
(osiedla willowe) oraz mniejsze punkty osadnicze: Wiśniową Górę, Mary-
sin, Glinki, Wygodę, Kuligów, Sadul, Wólkę Zerzeńską i Borków. Reorga-
nizacja podwarszawskich gmin, przeprowadzona wiosną 1939, oddzieliła na 
południu Radość, graniczącą z Międzylesiem i Wólką Zerzeńską. Realne 
związki sąsiedzkie, gospodarcze i społeczne Radości z gminą Wawer pozo-
stały. Gminę Wawer zamieszkiwali rolnicy we wsiach nadwiślańskich, ro-
botnicy, pracownicy najemni i urzędnicy zatrudnieni w Warszawie, grupa 
100–150 wykwalifi kowanych pracowników, inżynierów i techników, pra-
cująca w Fabryce Aparatów Elektrycznych S. Szpotańskiego (Międzylesie), 
właściciele tzw. willi wynajmujący kwatery w sezonie letnim, kilkadziesiąt 
rodzin sklepikarzy (ok. 70 sklepów) i tyleż rzemieślniczych. Na terenie gmi-
ny znajdowały się 3 klasztory żeńskie (ss. Felicjanki, Glinki-Marysin, 2 ss. 
Franciszkanek Rodziny Marii), prowadzące szkołę i sierocińce (Międzyle-
sie). Miejscowych lekarzy było 7. Skład narodowościowy był stosunkowo 
jednolity. Ludność żydowska była mało liczna, ok. 200–220 osób1.

Po administracyjnym zakazie władz okupacyjnych jedyną organizacją ma-
jącą uprawnienia do kontynuowania swojej statutowej działalności pozosta-
ło PCK. Urząd gminy oraz Gminna Delegatura RGO zastąpiły działalność 
dotychczasowych organizacji społecznych, powierzając ich wytypowanym 
przedstawicielom różne obowiązki w swoich sekcjach i referatach. Sierociń-
ce prowadziły siostry zakonne, jedno także pracownicy gminni. Do 1942 r. 
gmina miała tylko jedną parafi ę (Zerzeń), później także w Aninie. W para-
fi ach i przy kaplicach (2) pracowało 6–8 księży. Wkład duchownych w życie 
społeczne gminy polegał na sprawowaniu opieki duszpasterskiej oraz moż-
liwości publicznego podawania ofi cjalnych wiadomości z urzędu gminnego 
lub innych ogólnych. Praca w pobliskiej Warszawie, gromadzenie pożywienia 
(poza reglamentacją, na kartki), dbanie o bezpieczeństwo przed tzw. łapanka-
mi, konieczność porozumiewania się (brak telefonów) na pierwszy plan wy-

1 H. Wierzchowski, Anin. Wawer, Warszawa 1971, H. Wierzchowski, Zerzeń i jego 
historia, Warszawa 1999; J. Berger, Dawny Wawer (1866–1951). Rys historyczno-sta-
tystyczny, [w:] Wawer i jego osiedla, red. J. Czerniawski, Warszawa 2007, s. 49–62; 
J. Tyszkiewicz, Uwagi o przynależności narodowej mieszkańców podwarszawskiej gmi-
ny Wawer w latach 1939–1944, „Kronika Warszawy”, 2015, nr 1 (151), s. 77–87.
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suwały sprawę poruszania się i komunikacji, przewożenia towarów i produk-
tów. W pociągach i na szosach przeprowadzano z reguły kontrole. Wszyscy 
konspiratorzy i polscy wojskowi zawodowi musieli posiadać dowody osobiste 
(kenkarty) ze zmienionymi danymi osobowymi. Przez zaufanych pośredni-
ków dowody te wystawiał Dział Ewidencji Ludności w gminie2. 

Przy zelektryfi kowanej trasie kolejowej, z Warszawy Wschodniej do 
Otwocka, znajdowały się wówczas stacje: Wawer, Anin, Międzylesie, Ra-
dość, Miedzeszyn i dalej inne. Ulicą Grochowską do Gocławka na południo-
wym wschodzie, wzdłuż szosy brzeskiej do Wawra oraz dalej na południe 
– przez Anin, Międzylesie, Radość – kursowała kolejka wąskotorowa do 
Karczewa. Komunikacja kołowa na obszarze gminy Wawer odbywała się: 
1) szosą z Gocławka do Miłosnej i dalej do Brześcia i Lublina, 2) szosą bru-
kowaną kamieniem polnym, od przejazdu kolejowego w Wawrze do Otwoc-
ka, wzdłuż kolei szerokotorowej, 3) słabo utwardzonym Traktem Lubelskim, 
od Karczmy Napoleońskiej przy szosie brzeskiej do Zerznia i Miedzeszyna, 
4) szosą wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego i 5) szosą z Gocławka do Rember-
towa. Samochodów w rękach polskich pozostawiono mało (lekarze, nieliczne 
przedsiębiorstwa), większość zarekwirowano, włącznie z motocyklami i czę-
ścią rowerów. Na przykładzie gminy Wawer można poznać i ocenić trudno-
ści poruszania się na terenie powiatu warszawskiego, na którym utworzono 
w 1940 sieć radiostacji KG ZWZ-AK w strefi e 10–20 km od miasta3.

Zbierając w latach 1984–1990 materiały i relacje mieszkańców gminy, 
dotyczące czasów okupacji 1939–1944, uzyskałem ogólny obraz ówczesne-
go życia, utrudnień i niebezpieczeństw. Konspiracją zbrojną nie zajmowałem 
się, z wyjątkiem działalności Szarych Szeregów, rozwiniętej w oparciu o ka-
drę 134. Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej. Jednakże większość informato-
rów, z własnej inicjatywy, przekazywała także różne wiadomości dotyczące 

2 Prace H. Wierzchowskiego oraz: J. Tyszkiewicz, Opieka społeczna i gminna Dele-
gatura Rady Głównej Opiekuńczej w Wawrze w latach 1939–1944. Dożywianie w szpi-
talach, półkolonie dzieci, sierocińce, zapomogi, „Kronika Warszawy”, 2017, nr 2 (156), 
s. 104–128; J. Tyszkiewicz, Opieka społeczna i gminna Delegatura Rady Głównej 
Opiekuńczej w Wawrze w latach 1939–1944. Opieka zdrowotna, kuchnie Rady Głównej 
Opiekuńczej, legitymizacja, przesiedleńcy, Kronika Warszawy, 2018, nr 1 (157) s. 53–
73. J. Tyszkiewicz, Komunikowanie. Komunikacja i porozumiewanie się w podwarszaw-
skiej gminie Wawer: wrzesień 1939–styczeń 1945 [w:] Komunikowanie się Polaków 
w okresie II wojny światowej, red. K. Stępniak, M. Rajewski, Lublin 2011, s. 59–68.
3 Mapy głównych dróg na terenie dóbr Zastów – od Grochowa do Miedzeszyna, od 
Wisły do Miłosnej i plany szczegółowe: H. Wierzchowski, Anin. Wawer, Warszawa 
1971, s. 6, 11, 30 i 35; M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–
1945, Warszawa 1990, s. 167–173.
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działalności w gminie członków Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich4. 
W Zagoździu, miejscowości położonej w pobliżu Wólki Zerzeńskiej, Bor-
kowa i Radości, mieszkała do 1950 rodzina Skulskich. Znajdował się tutaj 
mały folwark, będący własnością Eugeniusza Skulskiego, byłego wojskowe-
go (emeryta od 1926). Wiosną 1987 przeprowadziłem wywiady z jego syna-
mi: Zbigniewem (ur. 1909) i Bogdanem (ur. 1914). Wszyscy trzej należeli 
do Armii Krajowej, ale bracia podlegali dowództwu rejonu Warszawa-Pra-
ga. Od nich dowiedziałem się o działaniu radiostacji akowskiej w sąsiedniej 
Radości w l. 1941–1942. Bogdan Skulski podał mi adres i telefon do por. 
Zygmunta Mierzejewskiego, który tutaj regularnie pracował przy radiostacji5.

Odbyłem dwie długie rozmowy z Zygmuntem Mierzejewskim – 2 lipca 
i 8 lipca 1987 r. Poprosiłem go o wspomnienia skupiające się na okresie jego 
pracy w Radości w l. 1941–1942. Nie chciałem przyjmować relacji z całe-
go okresu okupacji i zobowiązywać się do ich pełnego opracowywania. Zro-
biłem dokładne notatki (2 lipca). Na ich podstawie sformułowałem pełne 
wypowiedzi i tak uzupełnioną relację przepisałem na maszynie. Dałem ją 
do przeczytania i akceptacji por. Zygmuntowi Mierzejewskiemu na drugim 
spotkaniu (8 lipca 1987 r.). Ustalony tekst przytaczam poniżej. W 3 części 
artykułu, po relacji, podaję uwagi i objaśnienia, które jej dotyczą. Badacze 
specjalizujący się w tematyce akowskich służb radiotelegrafi cznych mogą 
z pewnością pewne fakty uściślić, fragmenty relacji skrytykować, ale rów-
nież zweryfi kować i uzupełnić.

2. Krótka relacja por. Zygmunta Mierzejewskiego 
(ps. Zygmunt), radiotelegrafi sty KG ZWZ–AK z lat 1940–1944.
Podaję informacje dotyczące mojej pracy radiotelegrafi sty w Radości, o innych miej-

scach kontaktu radiowego na potrzeby ZWZ–AK powiem tylko ogólnie.
Jestem urodzony 14 II 1913. Służbę wojskową odbyłem w radiowywiadzie w l. 1934–

1936 w I Pułku Radiotelegrafi cznym w Warszawie. Wyszedłem ze służby w stopniu pod-
chorążego. Kiedy pracowałem w Radości, byłem w stopniu podporucznika. Na porucznika 
awansowano mnie w I 1945.

W połowie września 1939 znalazłem się w Czerniowcach w Rumunii. Wtedy, już z za-
granicy, cofnięto mnie rozkazem do kraju wraz z czterema innymi kolegami radiotelegrafi -

4 J. Tyszkiewicz, Działalność 134 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej i utworzenie 
Hufca „Wierna Rzeka” w gminie Wawer: 1939–1944, Kronika Warszawy, 2019, nr 1 
(159), s. 1–24; J. Tyszkiewicz, Międzylesie w gminie Wawer: 1939–1944 (maszynopis 
przygotowany do druku).
5 Relacja Bogdana Skulskiego (ur. 1914) z 15 kwietnia 1987. Obaj bracia energicznie 
mnie namawiali do kontaktu i rozmowy z por. Zygmuntem Mierzejewskim. Mieszkał 
on wtedy w Warszawie przy ul. Stefana Batorego, w pobliżu uczelni SGPiS.
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stami. Rozpoczęliśmy powrotną drogę w głąb kraju jeszcze przed 17 IX 1939. Mieszkałem 
w Warszawie. Moja stacja była podporządkowana II Oddziałowi Sztabu Generalnego ZWZ 
i miała kryptonim ZWZ-WW-79, tzn. należała do wywiadu wojskowego. Moim dowód-
cą był kpt. Adam Leja, ps. Adam, także ps. Roman. Ja używałem przez cały okres wojny 
ps. Zygmunt. Jeżeli miałem dokumenty na inne nazwisko, to monogramy się zgadzały, np. 
Zenon Maliszewski. Z pewnością identycznych stacji jak moja było co najmniej kilka, bo 
gdy załatwiałem różne formalności i przyjmowałem wypłaty, widziałem kryptonimy z inny-
mi numerami: WW-71, WW-75 itp. Zapewnialiśmy łączność radiową dowództwu wojsko-
wemu ZWZ-AK. Kpt. Adam Leja przed wojną, pod fi rmą handlową w Równem na Wołyniu, 
pracował dla wywiadu wojskowego, prowadząc nasłuch radiowy. Był tam szefem placówki 
do przechwytywania informacji radiowych.

W sierpniu 1941 skierowano mnie do Radości, miejscowości na linii otwockiej, tzn. po-
ciągu elektrycznego, do pani Bronisławy Pakulskiej. Miała w Radości domek z ogrodem. 
Urodzona 11 III 1898, mieszkała tam do 1983, w 1986 żyła jeszcze w Radomiu. Organizacja 
załatwiła z nią, że będzie można u niej pracować z radiostacją. Zresztą miałem zasadę, że kie-
dy przychodziłem na nowe miejsce, gdzie miałem nadawać, uprzedzałem otwarcie gospoda-
rzy, o co chodzi i czym to grozi. I tym razem gospodyni śmiało podjęła się współpracy, tzn. 
głównie ochrony, z całą świadomością o konsekwencjach mogących stąd dla niej wynikać.

Jesienią, od VIII 1941 i prawie cały następny rok 1942, przyjeżdżałem do Radości. Z re-
guły radiostację przywoziła wcześniej z Warszawy łączniczka. Ona także stanowiła obstawę 
podczas mojej pracy, przebywając w ogrodzie i będąc ze mną w stałym kontakcie wzroko-
wym przez okno. Uważała pilnie, czy coś radiostacji nie zagraża: konfi denci, żołnierze czy 
samochód goniometryczny. Ja przywoziłem do Radości zaszyfrowane telegramy. To były 
grupy liczb, w każdej po 3 cyfry. Przyjeżdżałem mniej więcej co drugi dzień, najmniej dwa 
razy tygodniowo. Godziny nasłuchu i nadawania były zmieniane, ale ze względu na słyszal-
ność były to godziny ranne i nocne, ponieważ nasze stacje były za słabe do funkcjonowania 
w ciągu dnia.

Seans nasłuchiwania i mojego wywoływania – oczywiście szyfrem na określonych fa-
lach – trwał zwykle dwie godziny. Jeżeli ja nadawałem, to najwyżej przez 2–3 minuty, dwa 
razy w przeciągu tych dwóch godzin. W latach 1941–1942 istniały równolegle trzy odrębne 
systemy łączności radiowej: dla delegatury rządu, dla wojska i dla II Oddziału Sztabu Ge-
neralnego. Nie było to bezpieczne, ponieważ najczęściej wykorzystywano te same punkty 
nadawcze, chociaż z różnym sprzętem i różnym personelem. To dekonspirowało stacje. Czę-
sto nie uzgadniano, kiedy nadawać. Nadający mógł być złapany, ponieważ zlokalizowano 
już w przybliżeniu jego poprzednika. Dlatego zapewne łączność radiową scalono w począt-
kach 1943 roku. Powstały wówczas trzy kompanie łączności: Iskry, Kram i Omnibus. Praco-
wałem w kompanii Omnibus. Moim dowódcą był kpt. Aleksander Dakowski.

Pracując w Radości, równocześnie w okresie: XI 1941 – XII 1942 na podobnych za-
sadach wykorzystywałem do pracy radiostacji różne inne punkty nadawcze w okolicach 
Warszawy. Znajdowały się one w Miedzeszynie, Legionowie, Płudach, Gołąbkach i na 
przedmieściu Bródno. Na Bródnie nadawałem z plebanii u ks. Woźniaka (ul. Białołęcka) 
i z kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej. U pani Pakulskiej mogłem korzystać z dwóch róż-
nych radiostacji. Jedną, walizkową, przedwojenną, wywiadowczą, zamontowałem w patefo-
nie. Była ona zasilana z sieci. Tę używałem w drugiej połowie 1941 roku. Druga radiostacja, 
produkcji angielskiej, tzw. AP-1, była nadawczo-odbiorcza i pochodziła ze zrzutu. Zacząłem 
jej używać od początku 1942 r. Przywoziła ją łączniczka umieszczoną, dla zamaskowania – 
w bańce. Pozorowała ona bańkę do przechowywania karbolineum, środka do spryskiwania 
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drzewek w sadzie. Górna część tej bańki była wypełniona tym płynem, ale trzy czwarte na 
dole zajmowała radiostacja. Jej wymiary w przybliżeniu wynosiły: 270–170–100 mm. AP-1 
mogła być zasilana: z sieci, z baterii lub z akumulatora 6V z wibratorem wytwarzającym na-
pięcie 220 V oraz dodatkowo przy pomocy prądnicy ręcznej. W praktyce kręcenie zastępo-
waliśmy podłączeniem do unieruchomionego roweru, na którym ktoś pedałował.

Przed XII 1942, głównie w Radości, szkoliłem radiotelegrafi stów, tzw. cichociemnych, 
którzy później skierowani zostali do akcji „Wachlarz”. W Radości przeszkoliłem ich pięciu. 
Pamiętam tylko dwa pseudonimy: ps. Bob i ps. Chińczyk. Byli to młodzi ludzie, co najwy-
żej mający 22–24 lata. Moja praca w Radości polegała także na próbach nawiązania łączno-
ści z naszymi stacjami tego typu na wschodzie, w Kijowie, Lwowie, Mińsku, Wilnie i Kow-
nie. Niestety nigdy nie uzyskałem pełnej łączności. Można więc okres ten nazwać próbnym. 
Miałem dużą wprawę i umiejętności, więc wysyłano mnie często do pracy w teren – tam, 
gdzie był kłopot: z nawiązaniem łączności, uruchomieniem czy sprawdzeniem radiostacji. 
W pierwszych dniach XII 1942 wysłano mnie do Mińska Białoruskiego. Mieszkałem w par-
terowym domku na uliczce Kriwoj Pereułok nr 7, w pobliżu jakiegoś wieżowca i dworca ko-
lejowego. Mieszkałem tam od 10 do 20 XII 1942. Następnie przejechałem do Wilna, gdzie 
nadawałem już od 23 XII i przebywałem do III 1943.

Właśnie w tym okresie, w dn. 20 XII 1942, nastąpiła wielka „wsypa” całej łączności ra-
diowej II Oddziału Sztabu Generalnego. Gestapo weszło także do pani Pakulskiej w Rado-
ści, zabrało radiostację w bańce i aresztowało jej 14-letniego syna Janusza. W nadawaniu 
z Radości zastępował mnie, od początku grudnia, kolega Wincenty Kołakowski (ps. Wicek), 
który się ukrył i nie został pochwycony. Ale po miesiącu, gdy poszedł do swojego mieszka-
nia w Warszawie, został natychmiast aresztowany (I 1943). Wysłano go do obozu w Oświę-
cimiu. Pobyt w obozie udało mu się przeżyć. O pracy radiostacji gestapo wiedziało stosun-
kowo dokładnie, ponieważ przyszło z rewizją, kiedy radiostacja w bańce była przywieziona 
do Radości. Janek, nasz współpracownik z konspiracji, który poprowadził gestapo do Ra-
dości, dotąd nie wie, co sądzić o tym wydarzeniu. Gestapo zlikwidowało całą naszą sek-
cję radiotelegrafi czną Wywiadu Wojskowego. Znano nazwiska i rysopisy większości moich 
kolegów, ale mojego nie znano. Janek na przesłuchaniu widział jednego z naszych kole-
gów w mundurze gestapowca. Ten mu powiedział, żeby zaprowadził agentów do Pakulskich 
w Radości, ale nic im nie grozi. Powiedział: „Nic się nie bój, nic im nie zrobimy”. Rzeczy-
wiście, pani Pakulska pozostała w domu, a jej syn został wypuszczony z więzienia po trzech 
tygodniach. Wszystko „zrzucono” na mnie, że ja obsługiwałem radiostację. Wiedziano jed-
nak, kto mnie zastępował, poszukiwano i pochwycono „Wicka”.

Z miejscowego AK w Radości czy innych miejscowości w pobliżu nie znałem nikogo 
i nie powinienem znać. Uratowała mnie nieobecność w Warszawie. Po powrocie z Wilna do-
stawałem ciągle jakieś zlecenia wyjazdów w teren dla nawiązania łączności radiowej, m.in. 
do Kozietuł, miejscowości za Mogielnicą. Radiostację z patefonu, której Niemcy podczas 
rewizji u pani Pakulskiej nie wykryli, zdemontowałem dopiero w VIII 1943. W początkach 
1943 nastąpiło scalenie systemu łączności w KG AK: rządowej, wojskowej i wywiadow-
czej. Jak wspomniałem, powstały wówczas trzy kompanie łączności. Ja zacząłem pracować 
w kompanii Omnibus, gdzie dowódcą był kpt. Aleksander Dakowski. Pomijam tutaj infor-
macje o mojej pracy w Okręgu Piotrków i Okręgu Kraków. Łączność wówczas nawiązywa-
liśmy często za pośrednictwem Londynu, który miał silną stację nadawczą o wielkim zakre-
sie. W maju 1944 uczestniczyłem w operacji „Most II”, czyli wywożeniu z Żabna zdobytych 
części rakiety V2. Prowadziłem wówczas do lądowania nadlatujący samolot. Proszę prze-
czytać o tym artykuł w „WTK” z dnia 11 I 1976. W początkach 1945 roku zostałem miano-
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wany porucznikiem. Jesień i zimę spędziłem jeszcze w partyzantce. Od stycznia przebywa-
łem w Krakowie. Tutaj 15 II 1945 zostałem przypadkowo aresztowany przez NKWD, ale 
nie zostałem zidentyfi kowany.

Przesłuchujący mnie ofi cer NKWD uderzył mnie. Powiedziałem mu: – Tylko nie to, bo 
zamelduję o tym jego zwierzchnikowi albo go także uderzę. Ofi cer odpowiedział:  „W po-
rządku. Widzę, że wolisz się trochę ogrzać na świeżym powietrzu” czy coś w tym rodza-
ju. W kwietniu znalazłem się w Mizurze nad Morzem Kaspijskim. Do Kraju wróciłem 
w XI 1947.

3. Uwagi i komentarze
1. Istniejące opracowania, dotyczące funkcjonowania Centrum Wyszkolenia 

Łączności i kształcenia kadr łączności, nie podają listy abiturientów Szko-
ły Podofi cerskiej z lat 1930–19396. Podstawowe wiadomości o wojskowym 
wykształceniu radiotelegrafi cznym Zygmunta Mierzejewskiego zawiera-
ją dokumenty zebrane w teczce personalnej, znajdującej się w Centralnym 
Archiwum Wojskowym w Rembertowie. Służbę wojskową odbył w latach 
1934–1936 w I Pułku Radiotelegrafi cznym w Warszawie. W latach 1937–
1939 był zapewne pracownikiem cywilnym zatrudnionym przy konstruowa-
niu nowych modeli radiostacji typu W1 i W2 

7
.

2. Zygmunt Mierzejewski został wcześnie ewakuowany do Rumunii. 12 wrze-
śnia 1939 znajdował się w Czerniowcach. Sprawa jest niejasna, nie omówi-
liśmy jej dokładniej. Około 14 września Z. Mierzejewski otrzymał rozkaz 
powrotu do kraju wraz z czterema innymi radiotelegrafi stami. Naczelne Do-
wództwo znajdowało się wówczas we Włodzimierzu Wołyńskim. Szyfranci 
mieli wtedy kłopoty z deszyfrowaniem wiadomości, ponieważ po przejęciu 
ok. 3 września szyfru przez Niemców wprowadzono zapasowy szyfr, z mier-
nymi rezultatami. Rozkaz powrotu mogła nadać sprawnie działająca krótko-
falowa radiostacja Marynarki Wojennej w Warszawie. Miała odrębny szyfr8.

 Rozkaz powrotu radiotelegrafi stom wydał zapewne gen. Juliusz Rommel, 
kierujący obroną Warszawy (Armia Warszawa). Mógł wcześniej otrzy-

6 Z. Wiśniewski, Szkolnictwo, nauka i technika wojsk łączności w l. 1921–1939, 
Pruszków 2000; Z. Mierzyński, M. Pakuła, Zarys historii wojskowych ośrodków kształ-
cenia kadr łączności w latach 1919–2009, Zegrze 2009; M. Pakuła, Centrum Wyszko-
lenia Łączności, Pruszków 2009; M. Pakuła, Pułk Radiotelegrafi czny, Pruszków 2010; 
M. Pakuła, 5, 6 i 7 bataliony telegrafi czne. Zarys historii wojennej pułków polskich 
w kampanii wrześniowej, Pruszków 2010. Podano tutaj tylko listy ofi cerów pracujących 
w jednostkach wojsk łączności.
7 Zygmunt Mierzejewski, syn Władysława, urodzony w Warszawie 17 II 1913, 
ukończył Szkołę Podofi cerską Pułku Radiotechnicznego w 1935 (Zegrze) ze stopniem 
podchorążego. Centralne Archiwum Wojskowe, sygnatura: VIII.802.1070.21355. Por. 
H. Cepa, Wybrane zagadnienia łączności armii II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, 
s. 50–54.
8 H. Cepa, Wybrane zagadnienia…, s.75–76, 86–90.
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mać takie polecenie od Naczelnego Wodza także drogą radiową. 19 wrze-
śnia gen. J. Rommel mianował gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza 
swoim zastępcą. 26–27 września, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem 
Naczelnego Wodza, przekazał gen. M. Tokarzewskiemu zadanie prowadze-
nia dalszej walki. Utworzona została konspiracyjna organizacja zbrojna: 
Służba Zwycięstwa Polski. Fakty te należy sprawdzić.

3. W monografi i poświęconej Komendzie Głównej AK podano informację 
o kompanii Orbis (od 1942), zapewniającej łączność z komendami Obszarów 
i Okręgów. W l. 1943–1944 zorganizowano kompanię Omnibus, której zada-
niem był instruktaż w zakresie radiotelekomunikacji, w kontaktach poszcze-
gólnych okręgów i uruchamianie nowych radiostacji9. Tę właśnie pracę wy-
konywał Zygmunt Mierzejewski. Strukturę jednostek radiotelegrafi cznych 
batalionu Iskry (3 kadrowe kompanie: Kram, Orbis i Omnibus) przedsta-
wił Kazimierz Malinowski. Dla Okręgu Krakowskiego siedzibą był w latach 
1943–1944 Miechów, z dowódcą sierż. Zygmuntem Mierzejewskim, który 
miał nadzorować również ośrodki w Rzeszowie i Tarnowie. K. Malinowski 
wiedzę swą oparł na informacjach Kazimierza Pluty-Czachowskiego i Alek-
sandra Dakowskiego, zwierzchnika Zygmunta Mierzejewskiego10. 

 O kpt. Aleksandrze Dakowskim znajduje się wzmianka w Słowniku biogra-
fi cznym konspiracji warszawskiej11. O kpt. Adamie Lei nie znalazłem żad-
nej informacji ani w monografi i K. Malinowskiego, ani w książce Halszki 
Szołdr skiej12.

4. Bronisława Pakulska (ur.11 III 1898) była wdową po policjancie, który zgi-
nął w 1939 r. Żyła do ok. 1986 w Radomiu. Miała w Radości domek z ogro-
dem, skąd sierż. Z. Mierzejewski nadawał i gdzie odbierał komunikaty ra-
diowe. Jej syn Janusz Pakulski przyjęty został do AK po ukończeniu 16 lat. 
Po wojnie ukończył studia wyższe w Krakowie i został profesorem Akade-
mii Górniczo-Hutniczej13.

5. Dekonspiracja sieci wywiadu wojskowego KG AK nastąpiła ok. 20 XII 
1942. Zygmunt Mierzejewski nie został zidentyfi kowany, zapewne dlatego 
że wcześniej opuścił na blisko pół roku Warszawę. Prócz tego posługiwał się 

9 M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej: 1939–1945, Warszawa 1990, 
s. 172–173. Ale w monografi i nie ma żadnej wzmianki o Zygmuncie Mierzejewskim.
10 K. Malinowski, Żołnierze łączności walczącej Warszawy, Warszawa 1983, s. 52–56 
i mapa: Rozmieszczenie plutonów kompanii radiotelegrafi cznych batalionu „Iskry” 
w latach 1943–1944.
11 A. Kunert, Słownik biografi czny konspiracji warszawskiej: 1939–1944, t. I, s. 136.
12 H. Szołdrska, Lotnictwo Podziemia, czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK, War-
szawa 1986.
13 Relacja Bogdana Skulskiego z 15 IV 1987.
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stosunkowo popularnym pseudonimem, co znacznie utrudniało rozpozna-
nie. Wystarczy zauważyć, że w Powstaniu Warszawskim występowało ok. 
40 mężczyzn o tym pseudonimie14.

6. Rola „Janka, naszego współpracownika”, zapewne polskiego policjan-
ta, w dochodzeniu prowadzonym przez gestapo – niejasna. „Nasz kolega 
w mundurze gestapowca” (to dosłowne sformułowanie Zygmunta Mierze-
jewskiego) może oznaczać ofi cera polskiego z oddziałów łączności sprzed 
1939, zdrajcę albo podwójnego agenta. Nie jest zrozumiałe, dlaczego wy-
starczyło zrzucić odpowiedzialność na nieobecnego w Warszawie „Zygmun-
ta”. Liczono być może na jego pochwycenie, podobnie jak to się stało z Win-
centym Kołakowskim (ps. Wicek).

7. Podczas okupacji Zygmunt Mierzejewski nie znał rodziny Skulskich ani 
innych członków konspiracji w Radości czy Międzylesiu. Jeżdżąc często 
z Warszawy do Radości był narażony na kontrole w środkach komunika-
cji. Na pytanie, jak dojeżdżał do Radości, odpowiedział – „bardzo różnie”. 
Musiał dysponować „pewną” kartą stałej pracy (Ausweis). Zachowała się 
foto grafi a świadcząca, że był nocnym strażnikiem magazynów lub terenów 
fabrycznych (ubranie mundurowe, duży pies). Takie zajęcie umożliwiało po-
ruszanie się wieczorem i rano, podczas tzw. godziny policyjnej (Archiwum 
Muzeum Armii Krajowej, Kraków).

8. Ppor. Zygmunt Mierzejewski uczestniczył w maju 1944 w operacji 
„Most II”, czyli wywożeniu samolotem alianckim dokumentacji i zdoby-
tych części rakiety V2. Stwierdził: „Prowadziłem do lądowania nadlatują-
cy samolot”. Wiedział zapewne o sprzecznych relacjach uczestników akcji 
„Most II” i „Most III”, dlatego odesłał mnie do artykułu Gustawa Sidoro-
wicza, opublikowanego 11 I 1976 roku15. Wydarzenia najwcześniej opisał 
Michał Wojewódzki w książce pt. Akcja V1, V2. Już w pierwszym wyda-
niu z 1970 uwzględnił on relacje uczestników operacji. W 1973 niespodzie-
wanie – uznany za zmarłego – zabrał głos dowódca Okręgu Tarnów Stefan 
Musiałek-Łowicki (ps. Mirosław), forsując własną wersję wydarzeń. W III 
wydaniu Akcji V1, V2 (1984) M. Wojewódzki krytycznie ocenił ostre spory 
wokół „Mostu III” (z 25 VII 1944) i licytację zasług wśród jego organiza-
torów (raczej wykonawców). Uparty „Mirosław” odrzucał niektóre szcze-
góły relacji G. Sidorowicza i in., pomijał np. decydujący udział ppor. „Zyg-
munta” w prowadzeniu do lądowania nadlatującej Dakoty przy „Moście II” 

14 Por. np. R. Bielecki, Żołnierze powstania warszawskiego, t. I–III, Warszawa 1995; 
publikacja zachowanych z powstania archiwów PCK. W indeksach osobowych znajduje 
się 34 różnych mężczyzn z pseudonimem „Zygmunt”.
15 G. Sidorowicz (ps. Wróbel), Akcja Most II, „Wrocławski Tygodnik Katolików”, 
nr 2, 11 I 1976, s. 6.
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(o północy z 29–30 V 1944)16. „Most II” i „Most III”, korzystały z tego sa-
mego lądowiska i zespołu ludzkiego, zabezpieczającego lądowanie i odlot. 
G. Sidorowicz i Z. Mierzejewski lokalizację lądowiska określili w styczniu 
1976 jako położonego przy stacji Żabno, radiostację zaś Okręgu Tarnów lo-
kowali w Jadownikach Mokrych. Według S. Musiałka-Łowickiego radiosta-
cja znajdowała się we wsi Zdrochoc. W swoim artykule (z 11 I 1976) i w re-
lacji ustnej dla Halszki Szołdrskiej Gustaw Sidorowicz wyraźnie stwierdził, 
że dla nawiązania łączności z radiostacją Jutrzenka w Brindisi sprowadzono 
(najpóźniej 28 V 1944) ppor. Zygmunta Mierzejewskiego, doskonałego ra-
diotelegrafi stę. Przywieziony do szybkiej interwencji Mierzejewski nie za-
pamiętał precyzyjnie lub nie był pewny, skąd nadawał do Jutrzenki. Zajęty 
swoimi obowiązkami „gospodarza terenu” S. Musiałek-Łowicki (ps. „Miro-
sław”) mógł nie wiedzieć, kto nawiązał łączność i przyjął na lądowisko Da-
kotę o północy 29 V 1944 oraz z jakiego stanowiska (wsi) nadawał sprowa-
dzony z Okręgu inspektor (tzn. Z. Mierzejewski).

 W sprawie udziału ppor. Z. Mierzejewskiego w akcji majowej „Most II” 
Michał Wojewódzki się nie wypowiadał. Stwierdził tylko, że jest ona mniej 
znana, chociaż była równie ważna. Najpóźniej publikująca H. Szołdrska 
pomyliła wydarzenia z akcji „Most II” (29–30 V 1944) z następną akcją 
„Most III” (25 VII 1944). Otrzymała ustną relację od Gustawa Sidorowicza, 
ale udział „Zygmunta” – przywołanego z Okręgu instruktora z Omnibusa – 
umieściła mylnie w późniejszej akcji „Most III”17. O pomyłkę było łatwo, 
ponieważ akcję lądowania w obu wypadkach zabezpieczał ten sam zespół 
ludzi i dowództwo. Za kontakt radiowy odpowiadał w obu akcjach por. Wło-
dzimierz Gedymin (ps. Włodek), nie zaś Stefan Musiałek-Łowicki (ps. Mi-
rosław).

9. W pierwszej połowie 1943 ppor. Z. Mierzejewski otrzymywał dużo zleceń 
na wyjazdy w teren. Jesienią 1943 i zimą 1944 (do I 1945) przebywał w par-
tyzantce. Obsługiwał Okręg Piotrków i Kraków. Z tego okresu pochodzi re-
lacja o walce w obronie radiostacji w Lesie Klonowskim koło Racławic. Las 
ten, w którym ulokowano radiostację z Inspektoratu Maria, znajdował się 
przy szosie z Miechowa do Skalbmierza. Radiostację obsługiwał właśnie 
ppor. Z. Mierzejewski. Niemcy zorganizowali wieczorną obławę na oddział 
ze stacją radiową 26 VII 1944. Kiedy ok. godz. 20 ppor. Z. Mierzejewski 

16 M. Wojewódzki, Akcja V1, V2, Warszawa 1984, s. 325; G. Sidorowicz (ps. Wróbel), 
Akcja Most II; oraz replika G. Sidorowicza, przy artykule Stefana Musiałka-Łowickie-
go, Wokół Mostu II, „Wrocławski Tygodnik Katolików”, nr 12, 21 III 1976, s. 7.
17 H. Szołdrska, Lotnictwo podziemia (1986); O Gustawie Sidorowiczu, s. 26, 114–
182, wykaz informatorów, s. 222; o ppor. Z. Mierzejewskim, s. 94–95.
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nadawał depesze, oddział żandarmerii i własowców zaatakował obóz party-
zantów z 106 DPAK. Niespodziewany atak udało się odeprzeć18.

 Muzeum Armii Krajowej im. gen. E. Fieldorfa „Nila” w Krakowie (ul. Wita 
Stwosza 12, 31-511 Kraków) otrzymało 2 VIII 2012 cenny dar. Zarząd In-
spektoratu AK Maria (teren: Miechowskie, Olkuskie i Pińczowskie) prze-
kazał do zbiorów Muzeum radiostację zrzutową, tzw. Nellkę, wagi 4,5 kg, 
o wymiarach: 22519095 mm. Radiostację tę obsługiwał do stycznia 1945, 
w inspektoracie Maria, ppor. Zygmunt Mierzejewski19. Informacje o przyję-
ciu radiostacji do zbiorów oraz fotografi e „Zygmunta” i jego sprzętu otrzy-
małem 8 III i 14 III 2019 od Piotra Rychlika, pracownika Działu Gromadze-
nia Zbiorów w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

10. Po powrocie z Wilna do Warszawy (III–IV 1943) sierż. Zygmunt Mierze-
jewski został mianowany podporucznikiem. W styczniu 1945 został w Kra-
kowie mianowany porucznikiem. Gdy przyjechał wówczas do Krakowa, 
miał ze sobą radiostację Nellkę. W chwili przypadkowego zatrzymania przez 
NKWD nie miał jej ze sobą. Miał możliwość uprzedzić organizację, żeby 
aparat ukryć, co zapewniło mu przetrwanie do 2012 roku. Podczas areszto-
wania nie został zidentyfi kowany. Po przesłuchaniu przez funkcjonariuszy 
NKWD został zesłany na przymusowe roboty do kopalni ołowiu w pobliżu 
Mizury w północnej Osetii (Kaukaz). Pracował tam od IV 1945 do X 1947. 
Uwolniony, podlegał tzw. repatriacji i wrócił do kraju w XI 1947. Podjął na-
stępnie studia politechniczne, uzyskał tytuł inżyniera. W 1976 r. pracował 
jako st. projektant w Miejskim Biurze Projektów Progrim w Warszawie20.

11. Kiedy odwiedziłem inż. por. Zygmunta Mierzejewskiego 2 VII 1987, przed 
blokiem na ul. Batorego, gdzie mieszkał, minąłem jakiś stragan ze starocia-
mi. Kręcił się przy nim dorodny mężczyzna trzydziestoletni, który źle grał 
rolę przekupnia. Powiedziałem o tym porucznikowi. Ten stwierdził: „Oni 
jeszcze mnie pilnują. Jest nas teraz w Warszawie dwóch, którzy potrafi ą 
uruchomić radiostacje”. Mówił z pewnością o dawnych radiotelegrafi stach 
akowskich. Jego partyzancka radiostacja była wówczas nadal w prywatnych 
rękach. Powiedział też, że „ostatnio czuję się nie najlepiej”. Zmarł w 1990. 
Pochowany został 21 II 1990 w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim21.

12. Szczegóły ze wspomnień i sposób ich przedstawienia wskazują, że praca 
przy radiostacjach była jego pasją życiową, przyjemnością i okazją do szu-

18 B.M. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita Partyzancka. Inspektorat „Maria” 
w walce, Warszawa 1991, s. 165.
19 A. Jachna, Kolejny cenny dar dla Muzeum AK; https://muzeum-ak.pl/wydarzenia/
kolejny-cenny-dar-dla-muzeum-ak/.
20 G. Sidorowicz (ps. Wróbel), Akcja Most III; A. Jachna, Kolejny cenny dar.
21 A. Jachna, Kolejny cenny dar.
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kania ulepszeń technicznych. Szkolenie młodych radiotelegrafi stów, wmon-
towanie radiostacji do patefonu w mieszkaniu Pakulskich, szukanie łączno-
ści radiowej w czasie pobytu w Mińsku Białoruskim, udział w lądowaniu 
alianckiego samolotu (akcja „Most II”) zostały przez niego przedstawione 
jako przygody i osiągnięcia techniczne.

13. Żaden z okresów jego działalności nie był bezpieczny. Mieszkając w War-
szawie, Mińsku Białoruskim i Wilnie dużo nadawał i przekazywał infor-
macje. Pobyty w partyzantce były jeszcze mniej bezpieczne. Ponieważ o to 
nie pytałem, dwa okresy pracy ppor. Zygmunta Mierzejewskiego pozostają 
mało znane: okres pracy w Mińsku Białoruskim i Wilnie (ok. 10 XII 1942 – 
III 1943) oraz czas pobytu w partyzantce małopolskiej (VII 1944 – I 1945). 
Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo ustalenia nowych faktów jego działal-
ności.

Jan Tyszkiewicz
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History of the radiotelegraphic intelligence services 
of the Headquarters of the Union of Armed Struggle 
(Home Army) in 1939–1944: a monograph
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Abstract
The specifi c nature of the communes located in the immediate vicinity of Warsaw infl u-
enced the situation of the local population during the German occupation. By collect-
ing (in the years from 1984 to 1990) materials and accounts of commune inhabitants 
concerning the occupation from 1939 to 1944, the author obtained a rich repository 
allowing to create an image of life, diffi  culties, and dangers of that time. The object of 
the following analysis is the account of Lieut. Zygmunt Mierzejewski (aka Zygmunt) – 
a radiotelegraph operator for the Headquarters of the Union of Armed Struggle (Home 
Army) in the years 1940–1944. The account was given an extensive commentary. 
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Beitrag zur Geschichte des radiotelegraphischen 
Nachrichtendienstes KG ZWZ-AK 
(Hauptkommandantur des Bundes für den bewaff neten 
Kampf – der Heimatarmee) in den Jahren 1939–1944

Schlüsselwörter
Polnische Heimatarmee, Nachrichtendienst der polnischen Heimatarmee, Ge-
meinden in der Nähe von Warschau, Besetzung durch Hitler-Deutschland

Kurzfassung
Die Besonderheit der in unmittelbarer Nähe von Warschau gelegenen Gemeinden be-
einfl usste die Situation der lokalen Bevölkerung während der deutschen Besatzung. Der 
Autor sammelte in den Jahren 1984–1990 Materialien und Berichte der Bewohner der 
Gemeinde über die Zeit der Besatzung 1939–1944 und erhielt ein reichhaltiges Materi-
al, um ein Bild des damaligen Lebens, der Schwierigkeiten und Gefahren zu vermitteln. 
Gegenstand der folgenden Analyse ist der mit ausführlichen Kommentaren versehene 
Bericht von Oberleutnant Zygmunt Mierzejewski (alias Zygmunt), einem Radiotelegra-
fi sten der KG ZWZ-AK in den Jahren 1940–1944.

К вопросу об истории радиотелеграфической 
разведки Главного командования Союза 
вооруженной борьбы-Армии Крайовой (KG ZWZ-
AK) в 1939–1944 гг.

Ключевые слова
Армия Крайова, разведка АК, подваршавские гмины, гитлеровская окку-
пация

Резюме
Особенность гмин, расположенных вокруг Варшавы повлияла на положение мест-
ного населения в период немецкой оккупации. Автор, собирая с 1984 по 1990 г. 
источники и рассказы жителей гмин, относящиеся к временам оккупации 1939–
1944 гг., добыл обширный материал, дающий представление о тогдашней жизни, 
сложностях и угрозах. Предметом настоящего анализа является рассказ поручи-
ка Зыгмунта Межеевского (подпольная кличка: «Зыгмунт»), радиотелеграфиста 
Главного командования Союза вооруженной борьбы-Армии Крайовой (KG ZWZ-
AK) с 1940 по 1944 г. Рассказ дополнен обширными комментариями. 
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NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ 
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Robert Hasselbusch
Muzeum Więzienia Pawiak

„Pamiętać będę do końca życia ich bohaterstwo” –
wspomnienia lekarza Jerzego Hagmajera z okresu 
uwięzienia na Pawiaku

Część I

Słowa kluczowe

Jerzy Hagmajer, Pawiak, okupacja niemiecka 1939–1944, szpital więzien-
ny, personel medyczny

Streszczenie

Jerzy Hagmajer był lekarzem, działaczem politycznym i członkiem konspiracji 
w okresie okupacji niemieckiej. Został aresztowany przez okupanta i uwięziony na 
Pawiaku. Jego wspomnienia ukazują egzystencję ludzi osadzonych w więzieniu ge-
stapo. Autor relacji najpierw jako zwykły więzień przebywał na izbie chorych, póź-
niej znalazł się na funkcji w szeregach pawiackiego polskiego personelu medycz-
nego. W ramach tego ostatniego został członkiem więziennej siatki konspiracyjnej. 
Na podstawie własnych doświadczeń przybliża działalność osób tworzących sa-
nitariat więzienny w celu niesienia pomocy osadzonym. Świadek historii w swo-
ich wspomnieniach przytoczył szereg imion i nazwisk osób, z którymi zetknął się 
w czasie osadzenia na Pawiaku. Ciekawe i wielowątkowe wspomnienia ukażą się 
na łamach kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” w dwóch częściach. Tekst opa-
trzono wstępem oraz przypisami. Relację wzbogaca materiał ikonografi czny udo-
stępniony między innymi przez rodzinę J. Hagmajera. 
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Historia warszawskiego więzienia Pawiak w latach 1939–1944 wiąże 
się z martyrologią około 100 tysięcy ludzi, którzy według szacunkowych 
danych byli osadzeni za jego murami. Kompleks więzienny funkcjonował 
wówczas jako Gefängnis der Sicherheitspolizei Dzielnastrasse 24. Podlegał 
niemieckiej, nazistowskiej policji bezpieczeństwa, zwłaszcza wchodzącej 
w jej skład części, którą tworzyło gestapo1. Poprzez bestialstwo gestapow-
ców oraz transporty na egzekucje bądź do obozów koncentracyjnych Pawiak 
stał się wtedy jednym z symboli okupacyjnego terroru. W czasie trwania Po-
wstania Warszawskiego, latem 1944 roku, kompleks więzienny został wysa-
dzony w powietrze. Po wojnie na jego gruzach powstało Muzeum Więzie-
nia Pawiak, miejsce pamięci, które jest oddziałem Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. Jednym z głównych zadań wymienionej placówki jest groma-
dzenie spuścizny po byłych więźniach. Wśród tej są między innymi relacje 
wspomnieniowe. Tym cenniejsze, że z powodu likwidacji Pawiaka nie za-
chowała się kartoteka więzienna z lat 1939–19442. Relacje osadzonych dają 
nam obraz tego, co działo się wówczas za murami więzienia. Ukazują obo-
wiązujący reżim więzienny, porządek dnia, warunki egzystencji w celach. 
Byli więźniowie opowiadają o postępowaniu esesmańskiej załogi. Niektó-
rzy przypominają formy samopomocy więźniów i prowadzonej za więzien-
nymi murami działalności konspiracyjnej. Nierzadko w opisie pojawiają się 
imiona i nazwiska osób, głównie współtowarzyszy niedoli, z którymi ze-
tknął się autor wspomnień. 

1 R. Domańska, Pawiak więzienie gestapo. Kronika 1939–1944, Warszawa 1978, 
s. 5 i 8. Gestapo stanowiło jeden z wydziałów w ramach policji bezpieczeństwa (Si-
cherheitspolizei), której siedziba w Warszawie znajdowała się w al. Szucha. Okupanci 
zajęli przedwojenny ministerialny gmach, w którym utworzyli Urząd Komendanta Po-
licji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego (Der Kom-
mandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes für den Distrikt Warschau 
– KdSW). Przesłuchania więźniów osadzonych na Pawiaku zazwyczaj odbywały się 
właśnie w siedzibie KdSW w al. Szucha. Polegały przeważnie na biciu i torturowaniu 
przesłuchiwanego. W czasie okupacji oraz w literaturze traktującej o tym okresie urząd 
KdSW przyjęło się nazywać potocznie „gestapo”, a jego funkcjonariuszy „gestapow-
cami”. Z kolei Pawiak zwykło się określać jako „więzienie gestapo”. (Więcej patrz: 
R. Domańska, Pawiak więzienie…, op. cit., s. 4–5 i 8; W. Żarnowski, Raczej zginąć, niż 
zdradzić sprawę. Areszt śledczy gestapo w al. Szucha 25, Warszawa 2014, s. 23 i 25). 
2 W Muzeum Więzienia Pawiak znajduje się odtworzona kartoteka więźniów z lat 
1939–1944, która według szacunków obejmuje dane ok. 50% osadzonych ze wskazane-
go okresu. Będzie ona stanowić jedno ze źródeł niniejszej pracy. 
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Z powyższych względów relacje świadków tamtych wydarzeń są waż-
nym źródłem w badaniach historycznych nad losem przetrzymywanych na 
Pawiaku ludzi oraz funkcjonowaniem kompleksu pod komendą gestapo. 

Przykładem mogą być wspomnienia jednego z byłych więźniów Gefän-
gnis der Sicherheitspolizei Dzielnastrasse 24 – Jerzego Hagmajera. Relacja 
poświęcona uwięzieniu na Pawiaku stanowi część większej całości, nigdy 
wcześniej niepublikowanej. Została spisana w latach 90. ubiegłego wieku, 
a po śmierci autora znajdowała się w archiwum rodzinnym. Tekst do publi-
kacji udostępnił syn Jerzego Hagmajera, Andrzej. Ukazanie się wspomnień 
Hagmajera jest kolejnym projektem, w ramach działalności naukowo-edu-
kacyjnej Muzeum Więzienia Pawiak, który dotyczy tematu pawiackiego 
personelu medycznego w latach 1939–19443. 

Autor relacji, z zawodu lekarz, w wielu miejscach opisuje wyjątkową 
rolę polskiej służby sanitarnej na terenie kompleksu więziennego gestapo 
w Warszawie. Zanim jednak przejdziemy do bardziej szczegółowej analizy 
tej relacji, poświęćmy kilka słów samemu Hagmajerowi. Była to bowiem 
postać nietuzinkowa, nie tylko lekarz, ale również działacz polityczny i czło-
nek konspiracji w czasie okupacji niemieckiej. Urodził się 8 grudnia 1913 
roku w Warszawie jako syn lekarzy Stanisława Hagmajera (1872–1949) 
oraz Marii z Michaelich (1877–1957)4. Ojciec podczas nauki w gimnazjum 
organizował tajne kółka samokształceniowe, a jako student medycyny Ce-
sarskiego Uniwersytetu Warszawskiego współorganizował patriotyczną ma-
nifestację w 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Wspomniana de-
monstracja odbyła się przed domem Jana Kilińskiego na Szerokim Dunaju 
w Warszawie. Za swoją działalność został usunięty z uczelni, był więziony 
na Pawiaku, w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej oraz skazano go na 3-let-
nie zesłanie w Borysoglebsku w głębi Rosji. Wygnanie na mocy amnestii 
trwało krócej. Dzięki długo czynionym staraniom dokończył naukę na Jur-
jewskim Uniwersytecie w Dorpacie, gdzie był członkiem studenckiej korpo-
racji Polonia. Jako lekarz pracował w szpitalu na warszawskiej Pradze, który 

3 W Muzeum Więzienia Pawiak zrealizowano między innymi wystawę czasową pt. 
„Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji nie-
mieckiej 1939–1944”. Ekspozycji towarzyszyło wydanie publikacji pod tym samym 
tytułem, zapowiadającej jej prezentację, oraz katalogu pt. Lekarze Pawiaka. 
4 Główna Biblioteka Lekarska, Dział Zbiorów Specjalnych, Akta Izby Lekarskiej 
Warszawsko-Białostockiej, teczka osobowa Jerzego Hagmajera, sygn. 2814; Lata życia 
rodziców Jerzego Hagmajera na podstawie informacji od Andrzeja Hagmajera w liście 
do Roberta Hasselbuscha z 17 i 19 marca 2020 roku.
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obecnie nosi nazwę Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego5. Warto 
nadmienić, że matka była stomatologiem, jedną z pierwszych kobiet, które 
zajmowały się tą specjalizacją lekarską w Polsce6. 

Stanisław Hagmajer w mundurze studenta. Fot. ze zbiorów Andrzeja Hagmajera

Jerzy Hagmajer w 1931 roku ukończył Gimnazjum im. Jana Zamoyskie-
go. Następnie w tym samym roku, idąc w ślady rodziców, wybrał zawód 
lekarza i wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego7. Stu-
diowanie łączył z prowadzeniem działalności politycznej. Związany kolejno 
z różnymi organizacjami szeroko rozumianego obozu narodowego, przystą-
pił ostatecznie do Ruchu Narodowo-Radykalnego (RNR)8. Był członkiem 

5 Informacje o Stanisławie Hagmajerze zaczerpnięte z tekstu pt. Jerzy Hagmajer 
– Urywki ze wspomnień z Powstania Warszawskiego, [w:] Strona internetowa Towa-
rzystwa Lekarskiego Warszawskiego: http://www.tlw.waw.pl/index.php?id=23&new-
sy_id=124 [dostęp: 2 listopada 2018 r.] oraz z listu Andrzeja Hagmajera do Roberta 
Hasselbuscha z 17 marca 2020 roku. Według kartoteki więźniów okresu carskiego, któ-
ra znajduje się w archiwum Muzeum Więzienia Pawiak, student Stanisław Hagmajer 
był więziony na Pawiaku od 20 września 1898 roku do 12 listopada 1898 roku. Następ-
nie został przeniesiony do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, gdzie przetrzymywano 
go do 11 grudnia 1898 roku. Zwolniony za kaucją. Aresztowanie nastąpiło w związku 
z działalnością w Towarzystwie Oświaty Ludowej (Muzeum Więzienia Pawiak, karto-
teka więźniów z lat 1880–1918, karta ewidencyjna: Stanisław Hagmajer; Muzeum X 
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, karta ewidencyjna: Stanisław Hagmajer).
6 Informacja Andrzeja Hagmajera w liście do Roberta Hasselbuscha z 22 października 
2018 roku.
7 Główna Biblioteka Lekarska, Dział Zbiorów Specjalnych, Akta Izby Lekarskiej 
Warszawsko-Białostockiej, teczka osobowa Jerzego Hagmajera, sygn. 2814.
8 Ruch Narodowo-Radykalny (RNR), organizacja polityczna, która funkcjonowała 
w latach 1935–1939. Na jej czele stał Bolesław Piasecki. Nazywana potocznie Falangą 
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naczelnych władz tego ugrupowania, kierownikiem Grup Szkolnych. Po-
nadto zajmował się wydawaniem i kolportażem pisma RNR pt. „Sztafeta”. 
Konsekwencją zaangażowania politycznego było aresztowanie oraz uwię-
zienie w 1934 roku w obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej9. Zwol-
nienie nastąpiło na skutek interwencji rodziny u Ministra Spraw Wewnętrz-
nych Mariana Zyndrama Kościałkowskiego10. Podczas studiów działał także 
w korporacji akademickiej Patria11. W ramach tej organizacji trzy razy po-
wierzono mu funkcję prezesa oraz dwa razy wybierano go na starszego tzw. 
„oldermana”. Tym ostatnim był w latach 1935–193612. 

od tytułu wydawanego przez nią pisma. Organizacja o profi lu narodowo-radykalnym, 
wykazywała tendencje totalitarne, głosiła m.in.: krytykę ustroju liberalno-demokra-
tycznego na rzecz państwa hierarchicznego i korporacyjnego, nacjonalizację przemysłu 
i banków, kolektywizację własności prywatnej, asymilację słowiańskich mniejszości 
narodowych oraz program antyżydowski. Pola jej działania obejmowały akcje o charak-
terze propagandowym oraz bojówkarskim. Do pierwszych należały szkolenia światopo-
glądowe, wydawanie prasy czy organizowanie demonstracji. W ramach drugich miały 
miejsce czynne wystąpienia przeciwko ludności żydowskiej i lewicowym oponentom 
politycznym. Była stosowana przemoc. Działania falangistów obejmowały między in-
nymi przeprowadzanie zamachów bombowych, takich jak przykładowo w lokalu Bun-
du w Warszawie. Falanga skupiała w większości ludzi młodych zarówno studentów, jak 
i młodzież robotniczą. Liczyła w szczytowym okresie ok. 5 tys. ludzi. (Więcej na ten 
temat patrz: W. J. Muszyński, Ruch Narodowo-Radykalny, [w:] Z. Przetakiewicz, Od 
ONR-u do PAX-u, Warszawa 2010, s. 147–180 i K. Krajewski, Życie i śmierć dla Polski. 
Partyzancka epopeja Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, Warszawa 2018, s. 7–9).
9 Ibidem, s. 159 i 178.
10 Informacja Andrzeja Hagmajera w liście do Roberta Hasselbuscha z 22 października 
2018 roku.
11 Polska Korporacja Akademicka Patria rozpoczęła działalność 2 maja 1921 roku 
w Warszawie. Jej członkom przyświecała tradycja Filaretów i Filomatów oraz dewiza 
Homo non sibi natus, sed Patriae – Człowiek zrodzony jest nie dla siebie, lecz dla Oj-
czyzny. Barwami bractwa były: karmazyn, biel oraz zieleń. Wymienione kolory symbo-
lizowały odpowiednio: przyjaźń, prawdę i honor. W szeregach stowarzyszenia działali 
studenci uczelni warszawskich: Uniwersytetu, Politechniki, Wyższej Szkoły Handlowej 
i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Do honorowych członków Patrii należał 
m.in. Ignacy Jan Paderewski. (T. Krogulec, M. Dubrowska, E. Piwocka, Mapy i plany. 
Medale, medaliony i plakiety. Rzemiosło artystyczne i pamiątki historyczne. Ważniej-
sze dary i nabytki z lat 2000–2002, „Almanach Muzealny”, R. 2003, nr 4, s. 411–412; 
B. P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Patria (Warszawa), [w:] Archiwum 
Korporacyjne. Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich: http://www.ar-
chiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-patria/ [dostęp: 
23.10.2019]. 
12 T. Krogulec, M. Dubrowska, E. Piwocka, Mapy i…, op. cit., s. 411 i 413. 
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Prezydium Korporacji Akademickiej Patria, w środku siedzi prezes Jerzy Hagmajer, 
stoi Antoni Święcki, Warszawa 1938 rok (?). Fot. ze zbiorów Archiwum Korporacyjnego. 
Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich, www.archiwumkorporacyjne.pl 

Hagmajer ukończył studia, uzyskując dyplom i stopień lekarza pod ko-
niec sierpnia 1939 roku13. W czasie kampanii 1939 roku brał udział jako 
lekarz w obronie Warszawy, otrzymał wówczas Złoty Krzyż Zasługi14. Od 
pierwszych dni okupacji niemieckiej działał w szeregach konspiracji, naj-
pierw w organizacji Pobudka15, następnie w Konfederacji Narodu (KN)16. 

13 Główna Biblioteka Lekarska, Dział Zbiorów Specjalnych, Akta Izby Lekarskiej 
Warszawsko-Białostockiej, teczka osobowa Jerzego Hagmajera, sygn. 2814.
14 W. J. Muszyński, „Falangiści” podczas II wojny światowej, [w:] Z. Przetakiewicz, 
Od ONR-u…, op. cit., s. 183. 
15 Pobudka została utworzona w Warszawie w październiku 1939 roku. Organizację 
tworzyli działacze zbliżeni do środowisk narodowych. Kierownictwo tej grupy tworzyli 
między innymi: inżynier Samuel Kostrowicki, który stał na jej czele, oraz Władysław 
Terlecki, lekarz dr Jerzy Zański oraz adwokat Witold Rościszewski. Grupa ta wydawała 
pismo pt. „Pobudka”. Redaktorami tego konspiracyjnego tytułu byli prawnik Janusz Po-
raj-Biernacki, wspomniany już Rościszewski i Kazimierz Garszyński. (Z. Kobylańska, 
Konfederacja Narodu w Warszawie, Warszawa 1999, s. 15–16 i 123).
16 Konfederacja Narodu (KN), organizacja podziemna powstała we wrześniu 1940 
roku z połączenia kilku mniejszych grup konspiracyjnych, m.in. Pobudki, którym bliski 
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Używał pseudonimów „Marek” i „Kiejstut”17. W pierwszej z wymienionych 
był szefem technicznym. Pełniąc tę funkcję mógł, jak się zdaje, wykorzystać 
wcześniejsze doświadczenia z działalności w RNR. Jego rola polegała bo-
wiem na koordynacji kolportażu wydawanego przez organizację pisma pt. 
„Pobudka”. Hagmajer dostarczał teksty, najpierw do drukarni, a następnie, 
już po ich wydrukowaniu, do głównego punktu kolportażu. Stamtąd było 
ono dalej rozpowszechniane przez członków z młodzieżowych grup RNR18. 
Na podstawie dokumentów zgromadzonych w Głównej Bibliotece Lekar-
skiej możemy przypuszczać, że równocześnie z prowadzoną działalno-
ścią podziemną pracował zawodowo. Po uzyskaniu dyplomu odbywał staż 
w szpitalach: św. Rocha oraz ks. Anny Mazowieckiej. Następnie w pierwszej 
z wymienionych lecznic pracował na oddziale wewnętrznym19. Działalność 
zawodową i konspiracyjną przerwało aresztowanie przez gestapo 13 paź-
dziernika 1941 roku. Potem było blisko siedmiomiesięczne uwięzienie na 

był światopogląd oparty na ideach ruchu narodowego i religii katolickiej. Od stycznia 
1941 roku, w związku ze zmianami w szeregach organizacji, nazwę KN przyjął jej pion 
cywilny (polityczny) z Bolesławem Piaseckim, dawnym liderem Ruchu Narodowo-Ra-
dykalnego na czele, w przeciwieństwie do wojskowego – Konfederacja Zbrojna (KZ), 
który wkrótce wszedł w skład Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Samodzielna od jesieni 
1941 roku KN została odbudowana jako nowa organizacja przez członków przedwojen-
nej Falangi. Jej komendantem głównym został Piasecki. Organizacji przyświecała idea 
religijno-fi lozofi czna, wypracowana wspólnie z ks. Józefem Warszawskim, o nazwie 
uniwersalizm, która głosiła m.in. konieczność działania na rzecz jednostki i zbiorowo-
ści. Doświadczenia wojenne sprawiły, że w programie politycznym odrzucano rozwią-
zania totalitarne. Według założeń KN powojenny ustrój miał być oparty na korpora-
cyjnym (korporacje zawodowe), nie partyjnym systemie parlamentarnym. Optowano 
za włączeniem Prus Wschodnich do Polski oraz oparciem granicy z Niemcami na Od-
rze i Nysie Łużyckiej. Głoszono hasło Imperium Słowiańskiego, tworu federacyjnego 
z dominującą rolą Polski, który obejmowałby państwa i narody środkowo-wschodniej 
Europy i stanowił przeciwwagę dla Niemiec i ZSRS. Organizacja utworzyła oddziały 
wojskowe – Uderzeniowe Bataliony Kadrowe (UBK), których działalność partyzancka 
objęła swoim zasięgiem między innymi tereny Podlasia oraz ziem nowogrodzkiej i wi-
leńskiej. Latem 1943 roku nastąpiło włączenie struktur KN w szeregi Armii Krajowej. 
Żołnierze UBK walczyli zarówno z Niemcami, jak i z partyzantką sowiecką. Oddziały 
KN brały udział w Powstaniu Warszawskim. Liczebność organizacji jest szacowana na 
ok. 5 tys. ludzi. W czasie wojny zginęło 1700 „konfederatów”. (Więcej na ten temat 
patrz: K. Krajewski, Życie i śmierć dla Polski. Partyzancka epopeja Uderzeniowych 
Batalionów Kadrowych, Warszawa 2018, s. 7, 13, 15, 18, 27, 29, 32–34 i in.). 
17 Ibidem, s. 19.
18 Z. Kobylańska, Konfederacja Narodu w Warszawie, Warszawa 1999, s. 15–16 i 123.
19 Główna Biblioteka Lekarska, Dział Zbiorów Specjalnych, Akta Izby Lekarskiej 
Warszawsko-Białostockiej, teczka osobowa Jerzego Hagmajera, sygn. 2814.
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Pawiaku. Zwolnienie nastąpiło 10 czerwca 1942 roku20, po czym Hagmajer 
kontynuował konspiracyjną działalność w szeregach „konfederatów”. La-
tem 1942 roku przystąpiono w ramach organizacji do utworzenia pierwsze-
go oddziału wojskowego KN, czyli I Uderzeniowego Batalionu Kadrowe-
go (UBK). Miał on wyruszyć na Polesie celem prowadzenia tam działań 
partyzanckich. Hagmajer znalazł się w jego sztabie jako lekarz batalionu. 
Wraz z I UBK brał udział w tzw. wyprawie sterdyńskiej w październiku 
1942 roku21. Następnie został mianowany kierownikiem Krajowej Organi-
zacji KN, która była rodzajem kolegialnej struktury dowódczej nad komór-
kami terenowymi „konfederatów”22. Stanowisko objął na jesieni 1942 roku. 
Zostało to potwierdzone rozkazem Piaseckiego w sierpniu 1943 roku, który 
jednocześnie określił nowy kształt opisywanej struktury oraz nadał szero-
kie prerogatywy jej kierownikowi23. Wymieniony dokument oddawał także 
formalnie stan, który istniał od maja 1943 roku. Wtedy to bowiem nastąpił 
wymarsz kolejnych oddziałów UBK na działania partyzanckie w północno-
-wschodniej części okupowanej Polski. Od tego czasu Hagmajer kierował 
zarówno w sensie wojskowym, jak i politycznym całością pozostałej na te-
renie Generalnego Gubernatorstwa organizacji24. W ten sposób został za-
stępcą nieobecnego Bolesława Piaseckiego, który jako komendant główny 
wyruszył z oddziałami UBK. W ramach pełnionych obowiązków między in-
nymi brał udział w rozmowach scaleniowych KN z Armią Krajową, co osta-
tecznie nastąpiło latem 1943 roku. Opisywaną funkcję kierownika Krajowej 
Organizacji pełnił do momentu wybuchu Powstania Warszawskiego25. Jesz-
cze przed rozpoczęciem służby powstańczej, w lipcu 1944 roku, ożenił się 
z Teresą Wyleżyńską, łączniczką KN26. Podczas 63-dniowych walk w War-
szawie był lekarzem w szpitalach, najpierw Karola i Marii, a później Wol-
skim. W pierwszej z wymienionych placówek przeżył masakrę dokonaną 

20 Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyj-
na: Jerzy Hagmajer. 
21 K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe 1942–1944, Warszawa 1993, s. 73, 
78, 85 i 94.
22 K. Krajewski, Życie i śmierć…., op. cit., s. 19.
23 K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony…, op. cit., s. 48 i 51.
24 Z. Kobylańska, Konfederacja Narodu…, op. cit., s. 55.
25 Ibidem, s. 48 i 62. 
26 Biogram Teresy Hagmajer na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszaw-
skiego: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/teresa-hagmajer,50482.html [do-
stęp: 10 sierpnia 2018].
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przez oddziały tłumiące powstanie27. Po upadku powstańczego zrywu zna-
lazł się w Częstochowie, gdzie pracował jako lekarz od listopada 1944 roku 
do lutego 1945 roku28. Na miejscu współorganizował nową placówkę szpi-
talną, która znalazła się w dawnym domu rekolekcyjnym, udostępnionym 
na ten cel przez klasztor jasnogórski. Powstałą lecznicę nazywano szpitalem 
warszawiaków29. W początkach funkcjonowania władzy komunistycznej 
w Polsce należał, jak podał Andrzej Hagmajer, do organizacji konspiracyj-
nej Niepodległość (NIE)30, w której prowadził działania wywiadowcze i pro-
pagandowe31. Następnie był członkiem Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj 
(DSZ)32. W jej ramach był szefem Biura Informacji i Propagandy Komen-

27 Z. Kobylańska, Konfederacja Narodu…, op. cit., s. 110, 112 i 122.
28 Główna Biblioteka Lekarska, Dział Zbiorów Specjalnych, Akta Izby Lekarskiej 
Warszawsko-Białostockiej, teczka osobowa Jerzego Hagmajera, sygn. 2814.
29 S. Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka, Warszawa 1990, s. 297–298, 307 i 312; J. 
Kapsa, Warszawiacy pod Jasną Górą, [w:] Strona internetowa serwisu historycznego 
Histmag.org: https://histmag.org/Warszawiacy-pod-Jasna-Gora-5942 [dostęp: 19 listo-
pada 2018].
30 Niepodległość (NIE), organizacja konspiracyjna, polityczno-wojskowa, której po-
czątki sięgają drugiej połowy 1943 roku. Jej powołanie miało na celu przygotowanie 
struktur podziemnych na nastanie okupacji sowieckiej. W kwietniu 1944 roku dowódcą 
sztabu, który miał zająć się rozbudową organizacji, został płk August Emil Fieldorf. Za-
dania postawione przed NIE to między innymi samoobrona oraz szerzenie w społeczeń-
stwie propagandy niepodległościowej. Nastawiano się na prowadzenie działalności dłu-
gookresowej. W drugiej połowie 1944 roku komendantem został gen. Leopold Okulicki, 
a Fieldorf jako jego zastępca dalej kierował sztabem organizacyjnym. Działalność NIE 
zahamowały aresztowania obu generałów, Fieldorfa i Okulickiego przez NKWD, które 
nastąpiły w marcu 1945 roku. Organizacja została rozwiązana 7 maja 1945 roku. (J. Kur-
tyka, Na szlaku AK (NIE, DSZ, WiN), [w:] „Zeszyty Historyczne”, 1990, z. 94, s. 14–24). 
31 Informacja Andrzeja Hagmajera w liście do Roberta Hasselbuscha z 22 października 
2018 roku.
32 Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ), organizacja konspiracyjna o charakterze 
wojskowym utworzona 7 maja 1945 roku. Na jej czele stał jako Delegat Sił Zbrojnych 
płk Jan Rzepecki. Utworzona po rozwiązaniu organizacji NIE stanowiła koncepcyjnie 
odejście od planów długookresowych na rzecz poczynań o charakterze doraźnym. Oko-
liczności, które wpłynęły na powstanie organizacji to między innymi, jak pisał Janusz 
Kurtyka: „konieczność ujęcia w karby organizacyjne żywiołowej partyzantki, tworzącej 
się na skutek terroru sowieckiego; (…)”. W ramach swoich działań DSZ utrzymywa-
ło łączność z władzami emigracyjnymi w Londynie, którym przekazywano informacje 
o bieżącej sytuacji. Ponadto na przykład prowadzono akcje oddziaływania na żołnie-
rzy znajdujących się pod dowództwem Michała Żymierskiego oraz rozpracowywano 
struktury komunistycznych organów bezpieczeństwa. Działalność DSZ obejmowała 
także wydawanie pism, przykładowe tytuły: „Wolny Naród” oraz „Myśl Niezależna”. 
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dy Obszaru Centralnego, a więc wypełniał, jak możemy przypuszczać, po-
dobne zadania co w organizacji NIE. Wraz z rozwiązaniem DSZ oraz ogło-
szeniem amnestii przez władze komunistyczne wyszedł z podziemia latem 
1945 roku33. W kolejnym okresie życia związał się zawodowo ze Szpitalem 
Praskim pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie jako chirurg pracował do 1980 
roku. Był kierownikiem przyszpitalnej przychodni oraz zastępcą ordynatora 
Oddziału Chirurgicznego34. W ramach nowej działalności politycznej zajął 
się techniczną organizacją pisma pt. „Dziś i Jutro”, którego pierwszy numer 
ukazał się na jesieni 1945 roku. Były „konfederata” znalazł się w kolegium 
redakcyjnym wspomnianego tygodnika35. Następnie współtworzył Stowa-
rzyszenie PAX36, w którym przez długi czas pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego. W jego ramach między innymi organizował w latach 1949–1950 
warszawskie Liceum Ogólnokształcące pw. św. Augustyna, którego został 
pierwszym dyrektorem. Ponadto w latach 1961–1976, reprezentując Koło 
Poselskie Stowarzyszenia PAX, był przez cztery kadencje posłem na Sejm 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zmarł 26 grudnia 1998 roku w Warsza-
wie. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim i Ofi cerskim Orde-

Organizacja została rozwiązana 5 sierpnia 1945 roku, na co wpłynęły między innymi: 
aresztowania osób z kierownictwa, powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Naro-
dowej, koniec uznania dla rządu emigracyjnego w Londynie przez państwa zachodnie 
i amnestia ogłoszona przez władze komunistyczne. (J. Kurtyka, Na szlaku AK (NIE, 
DSZ, WiN), [w:] „Zeszyty Historyczne”, 1990, z. 94, s. 24–30). 
33 K. Krajewski, Życie i śmierć…, op. cit., s. 347.
34 Informacje biografi czne o Jerzym Hagmajerze ze strony internetowej Biblio-
teki Sejmowej: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=fi nd-b&request=000004384&fi nd_
code=SYS&local_base=ARS10 [dostęp: 9 sierpnia 2018].
35 J. Engelgard, Wielka gra Bolesława Piaseckiego, Warszawa 2008, s. 157 i 163.
36 Stowarzyszenie PAX, organizacja o charakterze społeczno-politycznym, która 
funkcjonowała w latach 1947–1994. Została utworzona przez świeckich działaczy ka-
tolickich, między innymi przez byłych członków Falangi i Konfederacji Narodu. Jej 
pierwszym przewodniczącym był Bolesław Piasecki. Uznając panujący ustrój i dzia-
łając za przyzwoleniem władz komunistycznych organizacja starała się wejść w rolę 
pośrednika w relacjach pomiędzy państwem a kościołem. Zakres działalności stowa-
rzyszenia obejmował m.in. wydawanie codziennej gazety „Słowo Powszechne” oraz 
tygodników „Dziś i Jutro” i „Kierunki”. Ponadto prowadzono własny instytut wydawni-
czy. W podległych PAX strukturach nierzadko zatrudniano osoby „spalone” w realiach 
władzy komunistycznej, np. opuszczających więzienie byłych członków AK czy NSZ. 
(Stowarzyszenie „PAX”, [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. nacz. B. Pe-
trozolin-Skowrońska, Warszawa 1996, t. 6, s. 63; K. Krajewski, Życie i śmierć…, op. 
cit., s. 351–353). 
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ru Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi37.

22 lipca 1944 roku, ślub Teresy z Wyleżyńskich, ps. Maja, z Jerzym Hagmajerem w Wielgolesie koło 
Mińska Mazowieckiego, majątku rodziców Panny Młodej. Prosto od stołu weselnego państwo młodzi 

pojechali do Warszawy, by wziąć udział w Powstaniu Warszawskim. 
Fot. ze zbiorów Andrzeja Hagmajera

Czas uwięzienia w Gefängnis der Sicherheitspolizei Dzielnastrasse 24, 
jak się wydaje po lekturze wspomnień, odcisnął się głęboko w pamięci na-
szego świadka historii. Wrażenie powyższe potęgują całokształt opisu, ilość 
ujętych w nim osób czy przytoczonych zdarzeń. Wiele faktów obecnych 
w relacji Hagmajera znajduje potwierdzenie w innych tekstach dotyczących 
historii Pawiaka. Wykryte nieścisłości, na przykład dotyczące datacji po-
szczególnych wydarzeń czy danych personalnych niektórych osób, mogą 
wynikać ze sporego upływu czasu, po jakim świadek spisał swoje przeży-
cia. Jak nadmieniono na początku, tekst powstał w latach 90., czyli wiele lat 
od wydarzeń, którym jest poświęcony. Syn autora, Andrzej, wspomina, że 
ojciec zdecydował się na ten krok za namową rodziny38. Ponadto nie nale-
ży zapomnieć o własnej interpretacji faktów ze strony autora. Możliwe, że 

37 Informacje biografi czne o Jerzym Hagmajerze ze strony internetowej Biblio-
teki Sejmowej: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=fi nd-b&request=000004384&fi nd_
code=SYS&local_base=ARS10 [dostęp: 9 sierpnia 2018]. 
38 Informacja Andrzeja Hagmajera w liście do Roberta Hasselbuscha z 5 listopada 
2018 roku.
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Jerzy Hagmajer nie posiłkował się dodatkową literaturą przedmiotu, acz-
kolwiek wzmianka na końcu tekstu świadczy o tym, że była mu ona znana. 
Poniższa krótka charakterystyka tej relacji ma na celu ukazanie jej walorów 
z historycznego punktu widzenia. Należy mieć na uwadze, że tekst wspo-
mnień ukaże się na łamach kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” w dwóch 
częściach. 

Na początku Hagmajer przybliża moment zatrzymania przez gestapo, 
rewizję w miejscu zamieszkania oraz okoliczności przewiezienia do kom-
pleksu więziennego przy ul. Dzielnej. Po tym krótkim swego rodzaju wstę-
pie dalsze fragmenty poświęcone są już różnym zagadnieniom związanym 
z osadzeniem w hitlerowskim więzieniu śledczym. Autor opisuje pierw-
sze chwile za pawiackimi murami, między innymi procedury towarzyszące 
przyjęciu nowo przybyłego więźnia oraz osadzenie na tzw. kwarantannie. 
Następnie przybliża prozę więziennej codzienności oraz warunki egzysten-
cji osadzonych, takie jak na przykład: poranny apel, wydawanie posiłków 
czy panujące przepełnienie. Spośród wielu ciekawych aspektów pawiackie-
go dnia powszedniego, które są przedstawione w relacji, szczególnie inte-
resująco jawią się opisy ukazujące „czas wolny” osadzonych. Pojawiają się 
informacje o odbytych rozmowach, wspólnym śpiewaniu czy rysowaniu. 
Hagmajer pisze na przykład o wykonaniu razem z Józefem Wolskim39 ry-
sunków opisujących historię Koziołka-Matołka na Pawiaku. Pierwszy z wy-
mienionych był autorem podpisów, drugi natomiast rysunków. Wspomnia-
na praca nie jest nam znana. Oglądając inne rysunki Wolskiego, mianowicie 
karykatury współwięźniów prezentowane na ekspozycji Muzeum Więzienia 
Pawiak, oraz biorąc pod uwagę okoliczności ich powstania, możemy przy-
puszczać, że praca o Koziołku-Matołku musiała być wyjątkowa. Jest to rów-
nież namiastka czegoś, co można nazwać „pawiackim humorem”. Biorąc 
pod uwagę faktyczne przygody Koziołka-Matołka autorstwa Kornela Ma-
kuszyńskiego i Mariana Walentynowicza czy wspomniane karykatury Wol-
skiego, mamy dowód na to, że nawet ludzie znajdujący się w tak tragicznym 
położeniu, mający w perspektywie przesłuchania na gestapo, śmierć w eg-
zekucji albo wywózkę do obozu koncentracyjnego, byli w stanie żartować. 

39 Józef Wolski, ps. Jacek, ur. 28 lutego 1903 roku w Hordjówce na Wołyniu, kapi-
tan Wojska Polskiego, magister fi lozofi i. W czasie okupacji w konspiracji w szeregach 
Tajnej Armii Polskiej i w organizacji dywersyjnej Wachlarz ZWZ. Aresztowany we 
wrześniu/październiku 1941 roku. Miał ciężkie przesłuchania na gestapo. Na Pawia-
ku zatrudniony na funkcji w szpitalu, działał w konspiracji więziennej. Rozstrzelany 
w Magdalence 28 maja 1942 roku. (Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów 
z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Józef Wolski). 
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W miejscu takim jak Pawiak humor, podobnie jak na przykład rysunki czy 
śpiewy, pomagał podtrzymywać morale i przetrwać ciężkie warunki wię-
zienne. Te ostatnie, w połączeniu z nieobecnością rodziny i najbliższych, 
musiały wyjątkowo doskwierać osadzonym w czasie szczególnym, jakim 
były Święta Bożego Narodzenia. Hagmajer, który spędził na Pawiaku Wigi-
lię 1941 roku, poświęca także niewielki fragment swoich wspomnień temu 
wyjątkowemu okresowi. Nie pisze wprawdzie nic o swoich wewnętrznych 
rozterkach, które mogły mu wówczas towarzyszyć, ale opis wzajemnej 
życzliwości i wspólnego śpiewania kolęd daje obraz wyjątkowej solidarno-
ści i poczucia wspólnoty osadzonych.

Jak wspomniano już wcześniej, ważne miejsce w relacji zajmuje opis 
działalności polskiego personelu medycznego na Pawiaku. Ten tworzyli za-
równo ludzie przychodzący z wolności, jak i więźniowie. Byli to między in-
nymi lekarze, ale również osoby pełniące funkcje pomocnicze, jak na przy-
kład członkowie kolumn sanitarnych. Wymienieni zajmowali się nie tylko 
niesieniem pomocy medycznej, ale prowadzili również działalność kon-
spiracyjną. Ta wyjątkowa postawa szczególnie zapadła w pamięci autora. 
W swoich wspomnieniach scharakteryzował członków personelu sanitarne-
go między innymi następującymi słowami: „Pamiętać będę do końca życia 
ich bohaterstwo”. O ich roli mógł się przekonać zarówno jako pacjent, jak 
i lekarz. Najpierw opisuje, jak zaraz po przywiezieniu do więzienia zna-
lazł się pod opieką szpitalnych konspiratorów, między innymi dr. Felicja-
na Lotha40. Przejawem tej pomocy było chociażby umieszczenie na pawiac-
kiej Izbie Chorych. Dłuższy tam pobyt pozwolił mu poczynić spostrzeżenia 
odnośnie napotkanych współwięźniów, obowiązującego porządku dnia po-
wszedniego oraz wyjątkowości tego miejsca na tle reszty więzienia. Co waż-
ne zaznajomił się z kulisami działalności osób pełniących funkcje sanitarne 
z perspektywy więźnia umieszczonego na Izbie Chorych, a następnie pra-
cownika przyszpitalnego laboratorium. Ten ostatni wątek, czyli dołączenie 
do pawiackiego personelu medycznego, znajdzie się w drugiej części publi-

40 Felicjan Loth, ur. 30 czerwca 1914 roku we Lwowie, lekarz. Aresztowany w nocy 
z 19 na 20 lutego 1941 roku za przynależność do tajnej organizacji. Osadzony na Pa-
wiaku, gdzie od jesieni 1941 roku pełnił funkcję lekarza-chirurga. Zaangażowany 
w działalność konspiracji więziennej. Zwolniony z Pawiaka 31 lipca 1944 roku. W cza-
sie Powstania Warszawskiego lekarz w szpitalu powstańczym przy ul. Mokotowskiej 
55. Zmarł 24 lipca 1982 roku. (R. Hasselbusch, M. Ciesielska, Taniec wśród mieczów. 
Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944, red. 
T. Skoczek, Warszawa 2015, s. 142–147; Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więź-
niów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Felicjan Loth).
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kowanych wspomnień. Zasilenie szeregów sanitariatu więziennego zapew-
ne pozwoliło mu także lepiej poznać i przybliżyć sylwetki niektórych kole-
żanek i kolegów noszących na Pawiaku białe fartuchy. Będąc już jednym 
z nich, wspominał o swoich zadaniach zarówno tych dotyczących kwestii 
medycznych, jak i konspiracyjnych. W tym miejscu warto przytoczyć opinię 
innego lekarza-więźnia dr. Zygmunta Śliwickiego41, który tak opisał Hagma-
jera: „Dzielnie i ofi arnie pracował w komórce łączności. Posiadał cenny dar 
podnoszenia na duchu więźniów”42.

Kolejnym interesującym wątkiem drugiej części relacji jest, jak to określa 
autor, „wieczorny relaks”. Jak będzie się można przekonać, opis ten w żad-
nym razie nie umniejsza bohaterskiej postawy wymienionych w nim lekarzy, 
sprawia jednak, że obraz ich więziennej codzienności jest pełniejszy. Uka-
zuje nam bowiem członków personelu medycznego, w czasie gdy nie peł-
nią oni swojej zawodowej i konspiracyjnej służby. Nabierają zatem bardziej 
ludzkiego, a nie tylko pomnikowego wymiaru. Ponieważ ludzie ci musieli 
działać w sytuacjach wyjątkowego stresu i napięcia nerwowego, to taka for-
ma „wieczornego relaksu” mogła im dawać, jak się wydaje, jakąś namiastkę 
koniecznego w takich wypadkach rozluźnienia i odpoczynku. Pojawienie się 
w tym czasie niemieckiego strażnika więziennego, tzw. wachmajstra, Otto 
Schomackera43, pozwoli czytelnikowi zorientować się, jaki autorytet budzi-
li lekarze-więźniowie w warunkach pawiackich. Z racji pełnionej funkcji 

41 Zygmunt Śliwicki, ur. 14 marca 1903 roku w Sierakowicach k. Łowicza, lekarz. 
Działał w podziemiu, był członkiem Tajnej Armii Polskiej. Gestapo aresztowało go 26 
września 1940 roku w Pruszkowie. Został osadzony na Pawiaku, gdzie objął funkcję 
lekarza w szpitalu więziennym. Stał na czele działającej na terenie więzienia siatki kon-
spiracyjnej podporządkowanej ZWZ-AK. Zwolniony z Pawiaka 31 lipca 1944 roku. 
Lekarz w szpitalu przy ul. Złotej 22 podczas Powstania Warszawskiego. Zmarł 27 wrze-
śnia 1982 roku. (R. Hasselbusch, M. Ciesielska, Taniec wśród…, op. cit., s. 162–167). 
42 Zygmunt Śliwicki, Meldunek z Pawiaka, Warszawa 1974, s. 224.
43 Otto Schomacker, ur. 16 kwietnia 1907 roku, SS-Rottenführer (kapral). Od listopada 
1940 roku pełnił służbę jako wachmajster na Pawiaku. Był przez więźniów nazywany 
„Fają”. W Postanowieniu o umorzeniu śledztwa dotyczącego zbrodni nazistowskich po-
pełnionych w okresie od 1939 r. do 1945 r. w Lasach Sękocińskich, Lasach Młochow-
skich, Okęciu, Raszynie, Falentach i Imielinie, opublikowanym przez Instytut Pamięci 
Narodowej (sygn. akt S 57/10/Zn), napisano o nim: „Uważany za jednego z okrutniej-
szych strażników”. W październiku 1943 roku przeniesiony do Krakowa. (Muzeum 
Więzienia Pawiak, kartoteka funkcjonariuszy niemieckich, karta ewidencyjna: Otto 
Schomacker; Pawiak był etapem. Wspomnienia z lat 1939–1944, oprac. R. Domańska, 
Warszawa 1987, s. 485; Strona internetowa IPN: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/ko-
munikaty/12039,Umorzenie-sledztwa-dotyczacego-zbrodni-nazistowskich-popelnio-
nych-w-okresie-od-1.html [dostęp: 30 sierpnia 2018]).
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członkowie personelu medycznego mogli się w miarę swobodnie poruszać 
po terenie kompleksu więziennego. Inną oznaką, jak się wydaje, wyjątko-
wego jak na reżim więzienny statusu może być również przytoczona przez 
Hagmajera reakcja wspomnianego esesmana na „wieczorny relaks”. Z za-
gadnieniem tym wiąże się kwestia stosunku wachmajstrów do osób w bia-
łych kitlach. Widząc profesjonalizm polskich medyków, zdarzało się, że 
niemieccy strażnicy sami przychodzili po porady lekarskie. Z perspektywy 
gestapowców lekarze byli więc potrzebni i użyteczni, dlatego ich stosunek 
do nich był trochę inny niż do ogółu osadzonych. W tym miejscu warto nad-
mienić, że przytoczone powyżej wydarzenie z udziałem Schomackera, jak 
i inne zawarte w relacji wzmianki o wachmajstrach mogą być interesujące 
przy dalszych badaniach nad niemiecką załogą Pawiaka. 

Sporą zaletą wspomnień Hagmajera jest wymienienie z imienia i nazwi-
ska wielu współwięźniów, nie tylko tych spośród personelu medycznego. 
W przypadku niektórych osób, chociażby gen. Edwarda Szpakowskiego44, 
relacja jest świadectwem ostatnich chwil życia opisywanych ludzi. Autor 
poświęca wojskowemu więcej miejsca w swoich wspomnieniach. W dru-
giej części niniejszej edycji znajdą się dwie ciekawe, przypuszczalnie zasły-
szane, opowieści z jego życia. Jedna z nich jest poświęcona okolicznościom 
przyjęcia na studia prawnicze, co w przypadku przyszłego generała jako Po-
laka i katolika miało nastąpić za osobistą zgodą cara Mikołaja II. Z kolei 
druga dotyczy wojny polsko-rosyjskiej oraz obecności Szpakowskiego na 
spotkaniu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z Premierem Wincentym 
Witosem w trakcie walk pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. W innym 
przypadku, Władysława Studnickiego45, tekst może stanowić uzupełnienie 

44 Edward Szpakowski, ur. 12 kwietnia 1880 roku w Tyfl isie, generał brygady Woj-
ska Polskiego. W okresie okupacji był pracownikiem Rady Głównej Opiekuńczej. Był 
członkiem konspiracji w szeregach Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbroj-
nej. Aresztowany 21 kwietnia 1941 roku podczas obławy pod Otwockiem. Rozstrzela-
ny 2 marca 1942 roku w Treblince. (Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów 
z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Edward Szpakowski; J.A. Radomski, Szpakowski 
Edward Mikołaj, [w:] Polski Słownik Biografi czny [dalej: PSB], T. XLVIII/4, z. 199, 
Warszawa – Kraków 2013, s. 601–602).
45 Władysław Studnicki, ur. 15 listopada 1867 roku w Dyneburgu, polityk i publicysta. 
Od lat I wojny światowej opowiadał się za zbliżeniem polsko-niemieckim. W czasie 
okupacji hitlerowskiej pisał memoriały do władz niemieckich i podejmował inne działa-
nia w celu zmiany polityki okupacyjnej. Interweniował również w interesie osób aresz-
towanych. W wyniku tych działań był dwukrotnie aresztowany przez gestapo i więziony 
na Pawiaku. Za pierwszym razem trwało to dwa dni. Za kolejnym został aresztowany 
10 lipca 1941 roku i przebywał w więzieniu do sierpnia 1942 roku. Zmarł 10 stycznia 
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do wcześniej publikowanych wspomnień. Relacja przybliża w sposób ogól-
ny kulisy osadzenia tego publicysty politycznego na Pawiaku. Między inny-
mi opisuje rzekomą kłótnię, do jakiej miało dojść między wspomnianym pi-
sarzem a gen. Szpakowskim. 

W drugiej części także okoliczności wyjścia Hagmajera na wolność, któ-
re stanowią końcowy fragment opisywanych wspomnień. Jest on ciekawy 
przede wszystkim ze względu na częściowe przybliżenie działalności pracu-
jącej na rzecz okupanta siatki konspiracyjnej tzw. Nadwywiadu Rządu Lon-
dyńskiego. Autor relacji opisuje między innymi swoje spotkanie z szefem tej 
komórki Józefem Hammerem. Na szczęście dla tego pierwszego przeczucie 
go w tej sytuacji nie zawiodło, co w połączeniu z pomyślnym zbiegiem oko-
liczności sprawiło, że próby jego zwerbowania przez agenta niemieckiego 

1953 roku w Londynie. (Więcej na temat działalności Studnickiego patrz np.: G. Strzą-
dała, Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Opole 2011; z kolei o jego 
uwięzieniu na Pawiaku patrz np.: R. Hasselbusch, Uwięzienie na Pawiaku Władysława 
Studnickiego – symboliczny epizod z życia „germanofi la polskiego”, [w:] Historia – Lu-
dzie – Pamięć, pr. zb. pod red. T. Skoczka, Warszawa 2016, s. 85–110).

Karykatura Jerzego Hagmajera, wykonana prawdopodobnie przez Józefa Wolskiego.
Na pracy inicjały i data: JW 22 III 42. Fot. ze zbiorów Andrzeja Hagmajera
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działającego pod pozorem prowadzenia walki z okupantem okazały się bez-
owocne. 

Mnogość i różnorodność wydarzeń, między innymi takich jak wypełnia-
nie czasu, obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia czy działalność personelu 
sanitarnego, oraz wielość osób i ich losów ujętych w tekście to aspekty, któ-
re z historycznego punktu widzenia podnoszą wagę i atrakcyjność opisywa-
nych wspomnień. Dzięki temu mamy do czynienia z interesującym przeka-
zem źródłowym, który wzbogaca naszą wiedzę na temat Pawiaka w okresie 
okupacji niemieckiej. 

Biorąc pod uwagę powyższe walory wspomnień Hagmajera, pozostaje 
mieć nadzieję, że tekst poświęcony uwięzieniu w Gefängnis der Sicherheits-
polizei Dzielnastrasse 24 nie będzie ostatnim, na którego upublicznienie 
zdecyduje się rodzina. Mając w pamięci pozostałe koleje losu autora, mię-
dzy innymi okupacyjną działalność w szeregach Konfederacji Narodu czy 
przedwojenne i powojenne zaangażowanie polityczne, jawią się one równie 
ciekawie. 

Opisywana relacja ma postać maszynopisu, którego kopia została udo-
stępniona do publikacji. Tekst zajmuje 18 kartek formatu A4. Poszczególne 
strony mają u góry numery od 104 do 121. Gdzieniegdzie są widoczne po-
prawki, naniesione prawdopodobnie długopisem, które zostały przez edytora 
uwzględnione jako swoista ostatnia wersja wspomnień. W tekście zniwelo-
wano błędy mechaniczne, tzw. literówki, nie poprawiano natomiast błędów 
ortografi cznych ani nie wstawiano znaków interpunkcyjnych. Kursywą, 
w nawiasie kwadratowym, zapisano to, co pochodzi od edytora. Niektóre 
fragmenty relacji, ze względu na informacje wrażliwe, uległy zanonimizo-
waniu. Części wycięte zaznaczono trzema kropkami w nawiasie kwadrato-
wym. Wspomnienia zaopatrzono w przypisy, które zawierają między innymi 
wyjaśnienie mniej znanych słów i zwrotów obcojęzycznych. W relacji wy-
mienionych jest wiele osób, niekiedy jedynie z nazwiska i wykonywanego 
zawodu. Może to budzić dodatkowe pytania, dlatego w odsyłaczach zawar-
to także krótkie informacje biografi czne. Autor opisuje okupacyjną codzien-
ność więzienia Pawiak, której niektóre aspekty mogą być niezrozumiałe 
dla czytelnika niezaznajomionego z tematyką. Stąd dodatkowe wiadomości 
o poruszonych zagadnieniach zostały również ujęte w przypisach. Działania 
powyższe miały na celu uczynienie tekstu bardziej przystępnym, aby lektu-
ra nie wymagała korzystania z dodatkowej literatury. Informacje o wykorzy-
stanych publikacjach znajdzie czytelnik w kolejnych przypisach oraz w bi-
bliografi i dołączonej osobno do każdej z części wspomnień. Edytor niestety 
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nie mógł skonsultować swojej pracy z autorem wspomnień. Przyświecał mu 
fakt, że dotyczy on przede wszystkim losów, nierzadko dramatycznych, in-
nych ludzi. Mając powyższe na uwadze oraz wykorzystując wiedzę histo-
ryczną, starał się przedstawić opisywaną relację w sposób naukowy i mery-
toryczny. Za ewentualne błędy w tym zakresie składa przeprosiny. 

Pawiak 
13 października 1941 r. dzień był słoneczny. Wykończyłem preparaty histopatologiczne 

i chwilę się zastanawiałem, co zrobić z pistoletem, który mi dostarczono do miejsca pracy. 
Schowałem go do szufl ady w małym stoliczku. Następnie wyszedłem wcześniej, gdyż pogo-
da była wspaniała. Zaszedłem do drukarni i wziąłem egzemplarz „Nowej Polski”46 pachnący 
świeżością druku. Schowałem go do teczki i udałem się do domu. Jakież było moje zdumie-
nie, gdy zastałem w przedpokoju 2 żandarmów. Wylegitymowali mnie i pozwolili pójść do 
stołowego, w którym siedziała Matka i przypadkowi pacjenci. Pierwszą rzeczą, którą zrobi-
łem, było schowanie teczki z „Nową Polską” pod tremo47. Mama zakrzątnęła się, bym coś 
zjadł. Gosposia przygotowała kotlet z marchwią, ale nie bardzo mi się chciało jeść i odstawi-
łem talerz. Bardzo wspominałem tę chwilę na Pawiaku, wściekły, że nie dokończyłem dania. 
Tymczasem przyjechało 2 gestapowców, którzy pojechali do Zakładu Anatomii Patologicz-
nej, aby tam mnie aresztować. Spytali, który jest mój pokój. Zaprowadziłem ich do gabinetu 
Ojca i wskazałem na bibliotekę, która była „czysta”. Spędzili tam ponad 2 godziny, wykła-
dając na bok to, co im się wydawało podejrzane. Zabrali roczniki „Merkuriusza Polskiego” 
z powodu podpisów na stronie tytułowej. „Hitler, wódz, który się kończy”, „Goering, wódz 
przyszłych Niemiec”. Poza tym 3 tomy „Polski jej dziejów i kultury”, opracowanie guzu sut-
ka i poezje lekarskie pisane przeze mnie. 

Przejrzeli pobieżnie moje biureczko, w którym nic nie było. Wreszcie zmęczeni powie-
dzieli mi, iż mnie z sobą zabierają. Pożegnałem się z Rodzicami. Mama trzymała się dziel-
nie, aczkolwiek widziałem łzy w jej oczach, Ojciec zachował się spokojnie. Zeszliśmy do 
samochodu, który czekał przed bramą ul. Targowej. Ulokowałem się obok gestapowca i ru-
szyliśmy. Pilnie obserwowałem trasę, szczęśliwie nie skręciliśmy na Szucha. Gdy wjecha-
liśmy na teren getta, jasnym się stało, że jedziemy na Pawiak. Rzeczywiście, ul. Dzielna, 
krótkie oczekiwanie i otwarła się żelazna brama. Było około godziny 18-ej, ciemności za-
legały Warszawę. Wszedłem do kancelarii. Milczący szczupły szatyn, więzień (później do-
wiedziałem się, że był to Leon Wanat48) zebrał moje dane osobiste, wpisując je do opasłej 

46 „Nowa Polska”, dwutygodnik o profi lu publicystyczno-politycznym. Pismo było 
głównym organem prasowym Konfederacji Narodu i ukazywało się od jesieni 1940 
roku do czerwca 1944 roku. (Więcej patrz: Z. Kobylańska, Konfederacja Narodu…, op. 
cit., s. 123–129). 
47 Tremo to określenie wysokiego lustra, takiego rozciągającego się od podłogi do su-
fi tu lub wspartego na stoliku. (Strona internetowa Słownika Języka Polskiego PWN: 
http://sjp.pwn.pl/slowniki/tremo.html [dostęp: 20 sierpnia 2018]).
48 Leon Wanat, ur. 14 czerwca 1905 roku w Krakowie. Był nauczycielem. W czasie 
okupacji, pod zarzutem udziału w konspiracji, został aresztowany 30 marca 1940 roku 
w Warszawie. Początkowo osadzony w więzieniach na Daniłowiczowskiej i Rakowiec-
kiej. Był przesłuchiwany na gestapo w al. Szucha. Na Pawiaku od 27 maja 1940 roku. 



„Pamiętać będę do końca życia ich bohaterstwo” – wspomnienia lekarza Jerzego Hagmajera…

299

księgi, pięknym, kaligrafi cznym pismem. Po tym zażądał ode mnie zegarka i pieniędzy, zda-
wało mi się, że bacznie mi się przygląda. Następnie zaprowadzono mnie, już wachtmajster 
z Pawiaka, do podziemi, gdzie na VII Oddziale zostałem dokładnie ostrzyżony i wygolony 
pod pachami i w pachwinach49. Zamknęły się za mną drzwi do celi 206. W celi normalnie 
goszczącej 4 osoby przebywało osiem50. Cisza zapadła, gdy wszedłem, wreszcie padło pyta-
nie, za co jestem aresztowany. „Za niewinność”. Było już po wydaniu „kolacji”, toteż zaraz 
ułożyłem się do snu, tuż obok „parachy”51, jako że przybyłem do celi jako ostatni. Krótkie 
rozważania o przyczynie aresztowania i zasnąłem kamiennym snem, wspominając niedo-
kończony obiad. 

O 6-ej rano pobudka i mój meldunek „ich melde zelle zwei hundert sechs mit neun 
häftlingen”52, zbiórka i śniadanie, którego nie dostałem, gdyż dopiero rano podano moją 
obecność do kuchni. Dowiedziałem się, że jeden z häftingów [häftlingów – przyp. RH], 
chłop spod Warszawy, siedzi za „cołzek”. Ulokował w stodole tankietkę polską i przykrył 
sianem, mając nadzieję, że w przyszłości będzie mu służyła za traktor. W czasie przejścia do 

Z racji znajomości języka niemieckiego i posługiwania się ładnym pismem zatrudniony 
na funkcji pisarza w kancelarii więziennej. Współpracował z pawiacką siatką konspi-
racyjną i był zaangażowany w niesienie pomocy współwięźniom. Jego uwięzienie na 
Pawiaku zakończyła udana ucieczka 17 lipca 1944 roku. Zmarł 5 listopada 1977 roku. 
(Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: 
Leon Wanat; Z. Śliwicki, Meldunek z Pawiaka, Warszawa 1974, s. 23 i 290–291; L. Wa-
nat, Za murami Pawiaka, Warszawa 1985, s. 9). 
49 Wraz z przywiezieniem na Pawiak autor przeszedł typową, określoną reżimem 
więziennym procedurę „przyjęcia” nowego więźnia. Obejmowała ona między innymi: 
zarejestrowanie w kartotece, oddanie rzeczy wartościowych i innych osobistych do de-
pozytu oraz strzyżenie. Następnie więźnia umieszczano na oddziale VII, tzw. kwaran-
tannie, gdzie zazwyczaj przebywał 14 dni. (R. Domańska, Pawiak – kaźń i heroizm, 
Warszawa 1988, s. 63–64). 
50 Jedną z cech charakterystycznych Gefängnis der Sicherheitspolizei Dzielnastrasse 
24 było przepełnienie. Zdarzało się, że w celach formalnie przeznaczonych dla 3–4 osób 
przebywało nawet 18–20 więźniów. Leon Wanat wspomina, że przed wojną oddział mę-
ski Pawiaka był przeznaczony dla ok. 700 osadzonych, tymczasem w okresie okupacji 
w momencie szczytowego przepełnienia przetrzymywano tam nawet 2 750 więźniów. 
(R. Domańska, Pawiak – kaźń…, op. cit., s. 66; L. Wanat, Za murami…, op. cit., s. 12).
51 „Parachą” lub „kiblem” nazywano metalowe wiadro znajdujące się w celi, do któ-
rego więźniowie musieli załatwiać swoje potrzeby osobiste. Do toalety byli bowiem 
wyprowadzani tylko dwa razy w ciągu doby, rano przy apelu porannym i wieczorem 
przy apelu wieczornym. (Regina Domańska, Pawiak – kaźń…, op. cit., s. 69). 
52 Składanie meldunku o stanie celi było w warunkach pawiackich nieodłącznym ele-
mentem porannego i wieczornego apelu. Następowało to w języku niemieckim w obec-
ności wachmajstra. W czasie meldowania więźniowie musieli ustawić się po wojskowe-
mu, w dwuszeregu lub piątkami z równaniem i kryciem. Jak podaje Regina Domańska, 
meldunek brzmiał: „Ich melde gehorsam Zelle Nr… belegt mit… Häftlinge. Alle an-
wesend. (Melduję posłusznie, cela nr… zajęta przez… więźniów. Wszyscy obecni)”. 
(R. Domańska, Pawiak – kaźń…, op. cit., s. 70). 
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oborki zatrzymał mnie słynny Dudek53, korytarzowy VII oddziału. Poinformował mnie, że 
jestem wśród przyjaciół i że dziś lub jutro będę wezwany do lekarza. Rzeczywiście następ-
nego dnia przyszło wezwanie. Udałem się w towarzystwie wachtmajstra do bloku, w którym 
mieścił się szpital54. Wachtmajster oddał mnie pod opiekę więźnia sprzątającego ambulato-
rium. Po dłuższym oczekiwaniu pojawił się Felek Loth. Rzuciliśmy się sobie na szyję. Oka-
zało się, że ponad pół roku minęło od jego aresztowania i od trzech miesięcy jest na funkcji. 
Dowiedziałem się od niego, że został uwięziony również Jurek Zański55 i Jan Perkowski56, 
ktoś nas sypnął jako agentów Intelligence Service57. Felek zapowiedział, że weźmie mnie na 

53 Józef Dudek, o którego zapewne chodzi, urodził się 15 stycznia 1909 roku w Błędo-
wie k. Grójca. Był malarzem pokojowym. Aresztowany 1 stycznia 1940 roku i osadzo-
ny na Pawiaku. Pełnił funkcję korytarzowego na VII i VIII oddziale. Do zadań takich 
więźniów należało m.in. sprzątanie korytarza i roznoszenie posiłków. Działał w konspi-
racji więziennej, gdzie miał opinię człowieka, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych 
do załatwienia. Zwolniony 27 maja 1943 roku. (Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., 
s. 210–211; Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta 
ewidencyjna: Józef Dudek). 
54 W latach 1940–1944 na Pawiaku funkcjonowały dwa szpitale więzienne – kobiecy 
i męski. Obie placówki były ośrodkami zorganizowanej działalności konspiracyjnej na 
terenie więzienia. Szpital dla mężczyzn znajdował się na pierwszym piętrze budynku 
przylegającego do ulicy Pawiej, od gmachu oddziału męskiego oddzielał go dziedziniec 
więzienny. (Więcej na temat funkcjonowania pawiackich szpitali patrz np.: R. Hassel-
busch, M. Ciesielska, op. cit.).
55 Jerzy Zański, lekarz, aresztowany 13 października 1941 roku i osadzony na Pawiaku. 
Poprzez kontakt konspiracyjny z Państwowym Zakładem Higieny poprosił o przesłanie 
do więzienia materiału zakaźnego. Na Pawiak trafi ały wpierw kał, później wypreparo-
wane i roztarte jelito, wszy zakażonej tyfusem. Opisywany materiał wraz z przemycaną 
szczepionką Weigla wykorzystywano do organizowania ucieczek więźniów w ramach 
tzw. Akcji Tyfusy. Zwolniony z Pawiaka około 24 grudnia 1941 roku. Zmarł 11 lipca 
1971 roku. (Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta 
ewidencyjna: Jerzy Zański; Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 72 i 230).
56 W odtworzonej kartotece byłych więźniów Pawiaka z lat 1939–1944, która znajduje 
się w Muzeum Więzienia Pawiak, jest kilka kart ewidencyjnych na wskazane imię i na-
zwisko. Mogą dotyczyć tej samej osoby, ale brak na takie stwierdzenie wystarczających 
danych. Tego samego dnia co Jerzy Zański, 13 października 1941 roku, został areszto-
wany Jan Perkowski, ur. 6 marca 1915 roku w Warszawie, więc prawdopodobnie chodzi 
o tę osobę. Przebywał na Pawiaku do 25 czerwca 1942 roku, kiedy to został wywieziony 
do KL Auschwitz. W obozie podał zawód elektrotechnik i został oznaczony numerem 
41 700. Zginął w KL Auschwitz 6 października 1942 roku. (Muzeum Więzienia Pawiak, 
kartoteka byłych więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Jan Perkowski; Infor-
macja o więźniach KL Auschwitz ze strony internetowej Miejsca Pamięci i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau: http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ [do-
stęp: 24 sierpnia 2018]). 
57 Przypuszczalnie autor ma na myśli brytyjskie służby wywiadowcze, czyli Secret In-
telligence Service – SIS. Więcej na temat historii SIS można przeczytać na stronie inter-
netowej tej służby: https://www.sis.gov.uk/our-history.html [dostęp: 24 sierpnia 2018].
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Izbę Chorych58, ale musi upłynąć 2 tygodnie kwarantanny i muszę trochę pobyć na innym 
oddziale. Obiecał zawiadomić rodziców, że jestem w dobrej formie. Felek przeszedł ciężkie 
śledztwo, nikogo nie sypnął, ale otrzymał wyrok śmierci. 

Po 2 tygodniach pobytu w VII Oddziale, zostałem przeniesiony na VI Oddział, gdzie ku 
mojej radości spotkałem się z Jurkiem Zańskim. Na szóstce przebywałem około 2 tygodni. 
Pod koniec tam pobytu Jurek został zwolniony na skutek uporczywych starań ze strony Pań-
stwowego Zakładu Higieny59, po krótkim przesłuchaniu na Szucha. W czasie mego pobytu 
w więzieniu, nawiązał kontakt z PZH i zdobył zarazki tyfusu plamistego i szczepionkę Weig-
la60. Tak więc spotkałem się po raz pierwszy ze sprawnie działającą siatką konspiracyjną, 
utrzymującą łączność z miastem. 

Pewnego dnia zostałem wezwany na Izbę Chorych. Warunki były tam o niebo lepsze niż 
w Oddziale. Przede wszystkim nie było ohydnej parachy, której smród zakłócał spokój więź-
niom. W Izbie Chorych przebywało ponad 40 osób, wyłącznie inteligencja. W ciągu mego 
pobytu był tam generał Szpakowski, kmdr Sokołowski61, płk Gilewicz62, płk Stamirowski63, 

58 Izba Chorych funkcjonowała przy szpitalu męskim, w dawnym gmachu Szkoły 
Straży Więziennej. W dwóch jej salach były łącznie 43 łóżka. Na miejscu umieszczano 
lżej chorych oraz rekonwalescentów. Ponadto przyjmowano tam osoby w celu umożli-
wienia kontaktu konspiracyjnego. (Z. Śliwicki, Szpital kobiecy i męski Pawiaka (26 IX 
1940–31 VII 1944), [w:] Wspomnienia więźniów Pawiaka (1939–1944), red. Stanisław 
Płoski, Warszawa 1964, s. 15–16; Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 38 i 51). 
59 Państwowy Zakład Higieny znajdował się w czasie okupacji pod kontrolą Niemców. 
Wytwarzano w nim surowice i szczepionki. Wśród tych ostatnich również przeciwtyfu-
sową, którą produkowano jedynie na potrzeby wojska niemieckiego. Ryzykując życiem 
polscy pracownicy zatrudnieni na miejscu wytwarzali konspiracyjnie ten środek dla Po-
laków. (M. Gromulska, Państwowy Zakład Higieny w czasie wojny w latach 1939–1944, 
[w:] „Przegląd Epidemiologiczny”, 2008, 62, s. 720–722). 
60 Nazwa „szczepionka Weigla” wzięła się od nazwiska twórcy, polskiego profesora 
Rudolfa Weigla z Uniwersytetu we Lwowie. Medykament ten charakteryzował się sku-
tecznym działaniem na poziomie 80%. Początki jego stosowania w Polsce to 1934 rok. 
(M. Ciesielska, Tyfus – groźny zabójca i cichy sprzymierzeniec, Warszawa 2015, s. 19).
61 Sokołowski, komandor. Jedna z relacji znajdujących się w Muzeum Więzienia Pawiak 
podaje: imię Stanisław, osadzony na Pawiaku pod koniec 1941 i wskazuje na śmierć w eg-
zekucji w Treblince 2 marca 1942 roku. Nie ma ww. na liście rozstrzelanych wówczas 
więźniów. Inna podaje: komandor marynarki, który został aresztowany wraz z rodziną 
i przebywał na Pawiaku jeszcze w czerwcu 1942 roku. (Muzeum Więzienia Pawiak, karto-
teka więźniów z lat 1939–1944, karty ewidencyjne: Sokołowski i Stanisław Sokołowski). 
62 Juliusz Gilewicz, ur. 19 października 1890 roku w Białopolu w guberni kijowskiej, 
podpułkownik, lotnik. Aresztowano go w styczniu 1942 roku w związku z działalnością 
konspiracyjną w szeregach ZWZ. Wywieziony z Pawiaka 17 kwietnia 1942 roku do KL 
Auschwitz. Działał w konspiracji obozowej. Rozstrzelany w obozie we wrześniu 1943 
roku. (A. Cyra, Wojenne losy ppłk. Juliusza Gilewicza, [w:] „Nasz Dziennik”, nr 236 
z 8–9 października 2005 roku; Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 
1939–1944, karta ewidencyjna: Juliusz Gilewicz). 
63 Kazimierz Stamirowski, ur. 9 lutego 1884 roku w Cieciułowie koło Wielunia, puł-
kownik WP. W czasie okupacji w szeregach ZWZ. Aresztowany 22 listopada 1941 roku. 
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dr Czuperski64, Józef („Jacek”) Wolski, komisarz Wykowski65, przodownik Netzel66, Jędrzej 
Cierniak67 i wielu, wielu innych. Codzienny obchód robił w towarzystwie lekarzy funkcyj-
nych dr Baczewski68, lekarz urzędowy. Poza Felkiem Lothem czołową rolę odgrywał dr Zyg-
munt Śliwicki, jak się okazało – szef siatki konspiracyjnej. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo. 

Podczas przesłuchań był torturowany. W pawiackiej celi próbował popełnić samobój-
stwo. Odratowany przez pawiackich lekarzy. Wywieziony do KL Auschwitz 29 wrze-
śnia 1942 roku. Rozstrzelany w obozie 11 października 1943 roku. (Muzeum Więzienia 
Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Kazimierz Stami-
rowski). 
64 Henryk Czuperski, ur. 21 kwietnia 1910 roku, lekarz. Działał w konspiracji w sze-
regach ZWZ. Aresztowany z żoną Anną w nocy z 23 na 24 listopada 1940 roku. Prze-
chodził ciężkie przesłuchania. Był leczony w szpitalu więziennym i na izbie chorych. 
Wywieziony 18 sierpnia 1942 roku do KL Auschwitz. W obozie został 25 września 
1942 roku rozstrzelany. (Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 221–222; Księga Pamię-
ci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940–1944, tom 1, red. F. Piper, 
I. Strzelecka, Warszawa – Oświęcim 2000, s. 537 i 545). 
65 Szymon Wacław Wykowski, ur. 28 października 1878 roku w majątku Postawele 
koło Suwałk, komisarz Policji Państwowej. W czasie okupacji był funkcjonariuszem 
Policji Polskiej tzw. granatowej i działał w konspiracji w szeregach SZP-ZWZ. Dwu-
krotnie aresztowany, w 1940 i 1942 roku, i więziony na Pawiaku. Rozstrzelany 28 maja 
1942 roku w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki. (Muzeum Więzienia Pawiak, karto-
teka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Szymon Wacław Wykowski; Michał 
Krzysztof Wykowski, Wspomnienie (1878–1942) Szymon Wacław Wykowski, [w:] „Ga-
zeta Wyborcza” 28 lutego – 1 marca 2009, nr 50 dodatek „Gazeta Stołeczna”, s. 9). 
66 Ryszard Netzel vel Necel, ur. 4 października 1896 roku w Warszawie. Według zapi-
su na karcie ewidencyjnej był starszym sierżantem Policji Państwowej, o czym wiemy 
dzięki informacji Jerzego Hagmajera. Więziony na Pawiaku, był w szpitalu więziennym 
po ciężkim pobiciu podczas przesłuchań. Wywieziony 17 kwietnia 1942 roku do KL 
Auschwitz, nr obozowy 31 201. Następnie przeniesiony do KL Buchenwald. (Muzeum 
Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Ryszard 
Netzel vel Necel).
67 Jędrzej Cierniak, ur. 15 października 1886 roku w Zaborowie w powiecie brzeskim, 
nauczyciel, działacz ludowy. Podczas okupacji działał w konspiracyjnym Stronnictwie 
Ludowym Roch. Aresztowany 22 kwietnia 1941 roku. W czasie uwięzienia na Pawia-
ku dał się poznać jako kreator życia kulturalnego podczas bytności na izbie chorych. 
Rozstrzelany 2 marca 1942 roku w Treblince. (Słownik biografi czny działaczy ruchu 
ludowego: makieta, red. J. Dancygier [et al.], Warszawa 1989, s. 73; Muzeum Więzie-
nia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Jędrzej Cierniak; 
Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 245). 
68 Autorowi chodziło prawdopodobnie o dr. Baczyńskiego. Stefan Baczyński, lekarz 
urzędowy na Pawiaku. Pracował w więzieniu jeszcze przed wojną. Zaangażowany 
w działalność konspiracyjną. Został aresztowany 17 maja 1943 roku. Zarzucano mu 
udzielanie pomocy osadzonym. Po dwóch tygodniach został zwolniony. (Muzeum Wię-
zienia Pawiak, kartoteka funkcjonariuszy polskich, karta ewidencyjna: Stefan Baczyń-
ski; Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 55). 



„Pamiętać będę do końca życia ich bohaterstwo” – wspomnienia lekarza Jerzego Hagmajera…

303

Siatka obejmowała inż. Jerzego Porazińskiego69, który pełnił funkcję kierownika la-
boratorium70, Leszka Torchalskiego71, pracującego w aptece, dr Czuperską72 z Serbii73 plus 
jej koleżanki: Nono Kononowicz74, dr Ossowską-Dering75, dr Sipowicz – dentystkę, Wan-

69 Jerzy Poraziński, ur. 14 listopada 1916 roku, inżynier, chemik. Był członkiem or-
ganizacji podziemnej Tajna Armia Polska. Aresztowany 19 lub 20 września 1940 roku, 
osadzony na Pawiaku. Działał w więziennej konspiracji. Wywieziony 2 lutego 1942 
roku do KL Auschwitz, nr obozowy 19 902. Zginął w obozie 16 czerwca 1942 roku. 
(Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: 
Jerzy Poraziński; Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 11 i 39).
70 Laboratorium analityczne zostało zorganizowane przy szpitalu męskim na jesieni 
1941 roku. Między innymi służyło celom konspiracyjnym. Na przykład z racji wy-
korzystywania laboratorium również przez szpital kobiecy było ono miejscem, gdzie 
nawiązywano kontakt między męskim a żeńskim oddziałem więzienia. (Z. Śliwicki, 
Meldunek z…, op. cit., s. 38–39).
71 Leszek Torchalski, zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej. Został areszto-
wany 5 maja 1940 roku. Zatrudniono go na Pawiaku w aptece więziennej. Zajmował 
się roznoszeniem leków i w tym celu chodził na oddziały męski i kobiecy. Jednocześnie 
był na tym odcinku łącznikiem konspiracji więziennej. Został 30 września 1943 roku 
rozstrzelany w ruinach getta. (Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 189). 
72 Anna Czuperska, ur. 10 sierpnia 1908 r. w Bielczy koło Brzeska, lekarka. Razem 
z mężem Henrykiem działała w ZWZ i została z nim aresztowana 24 listopada 1940 
roku. Na Pawiaku była lekarką w szpitalu kobiecym i działała w konspiracji więziennej. 
Zwolniona z więzienia 31 lipca 1944 roku. W Powstaniu Warszawskim była lekarzem 
Zgrupowania Gurt. Zmarła 20 września 1988 roku. (R. Hasselbusch, M. Ciesielska, 
Taniec wśród…, op. cit., s. 124–127). 
73 Nazwą „Serbia” określano oddział kobiecy więzienia. Był to gmach dwupiętrowy, 
usytuowany po zachodniej stronie kompleksu więziennego, bezpośrednio przy ul. Dziel-
nej. Budynek pełnił funkcję więzienia dla kobiet od lat osiemdziesiątych XIX wieku. 
Określenie „Serbia” wzięło się od szpitala, który wcześniej znajdował się w tym gma-
chu, i tak go właśnie nazywano. Jego pacjentami byli bowiem żołnierze powracający 
z frontu wojny turecko-rosyjskiej, o której mówiono serbska. Z kolei ta ostatnia nazwa 
wzięła się stąd, że konfl ikt, który miał miejsce w latach 1877–1878, toczył się głównie 
na Bałkanach. (R. Domańska, Pawiak – kaźń…, op. cit., s. 10 i 17–18). 
74 Irena Kononowicz, ur. 10 kwietnia 1910 roku w Łasku, lekarka. Działała w organiza-
cji konspiracyjnej Grunwald. Aresztowana 10 października 1940 roku. Na Pawiaku była 
członkiem kolumny sanitarnej i działała w konspiracji więziennej. W czasie likwidacji 
więzienia została 30 lipca 1944 roku wywieziona do KL Ravensbrück. Zmarła 31 lipca 
1967 roku. (R. Hasselbusch, M. Ciesielska, Taniec wśród…, op. cit., s. 128–133).
75 Krystyna Dering-Ossowska, ur. 20 czerwca 1905 roku w Wolicy pod Warszawą, 
lekarka. Aresztowana 13 listopada 1941 roku pod zarzutem szpiegostwa. Na Pawiaku 
zatrudniona na funkcji w szpitalu kobiecym. Pracowała w kolumnie sanitarnej i opieko-
wała się dziećmi przebywającymi w więzieniu. Zaangażowana w działalność konspira-
cji więziennej. Po likwidacji Pawiaka przewieziona do obozu przejściowego Dulag 121 
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dę Wilczańską76. Prócz tego kolumna sanitarna pod kierunkiem więźnia Tomaszewskiego77, 
dzielnie i walnie przyczyniała się do utrzymania łączności między więźniami. Zwłaszcza do-
tyczyło to więźniów przebywających w izolatkach. 

Treść grypsu Jerzego Hagmajera z Pawiaka
3 – XI 
Kochani! Wysłałem w sobotę obszerny gryps. Czuję
się nadal doskonale78. Przesłuchiwany nie byłem.
Powiedzcie p. Bobińskiej (z „Patrii”), że jej mąż79

czuje się dobrze i jest na izbie chorych, aby mu było

w Pruszkowie, skąd udało jej się uciec. Zmarła 15 października 1979 roku. (R. Hassel-
busch, M. Ciesielska, Taniec wśród…, op. cit., s. 148–156).
76 Wanda Wilczańska, ur. 31 sierpnia 1913 roku w miejscowości Masiejowce. Dzia-
łała w organizacji podziemnej Komenda Obrońców Polski. Aresztowana 16 stycznia 
1941 roku, przetrzymywana w al. Szucha i na Pawiaku. W więzieniu zatrudniona jako 
intendentka w szpitalu kobiecym. Działała w pawiackiej konspiracji, była łączniczką 
Delegatury Rządu. Wywieziona 30 lipca 1944 do KL Ravensbrück. Zmarła 16 sierpnia 
1972 roku. (Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta 
ewidencyjna: Wanda Wilczańska; Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 48). 
77 Kolumny sanitarne zostały powołane przy obu pawiackich szpitalach około lutego 
1941 roku. Niemcy zgodzili się na funkcjonowanie tych komórek z obawy przed wy-
buchem epidemii tyfusu bądź innych chorób zakaźnych na terenie więzienia. Zadaniem 
kolumn było więc sprawdzanie pod tym kątem stanu zdrowia więźniów zarówno tych 
nowoprzybyłych, jak i innych osadzonych w celach. Kontrole sanitarne tak przeprowa-
dzane służyły nie tylko pomocy medycznej, ale również nawiązaniu kontaktu konspi-
racyjnego. Więźniem, który pracując w kolumnie sanitarnej wyjątkowo odznaczył się 
w działalności podziemnej, był Zbigniew Tomaszewski. Biorąc pod uwagę jego pa-
wiackie losy nasuwa się wniosek, że autor relacji raczej nie mógł się o tym osobiście 
przekonać. Tomaszewski na funkcji w kolumnie sanitarnej znalazł się bowiem dopiero 
w czerwcu 1943 roku, gdy Hagmajer opuścił już Pawiak. Innym więźniem o tym nazwi-
sku, który brał udział w pracach personelu medycznego, był lekarz Stanisław. Pracował 
on na funkcji w szpitalu więziennym przez kilka tygodni, został zwolniony 22 paź-
dziernika 1941 roku. (Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, 
karty ewidencyjne: Stanisław Tomaszewski, Zbigniew Tomaszewski; Z. Śliwicki, Mel-
dunek z…, op. cit., s. 28–31). 
78 W świetle położenia ogółu osadzonych na Pawiaku stwierdzenie „Czuję się nadal 
doskonale” brzmi zaskakująco, ale może wynikać z pomocy udzielonej przez konspira-
cję więzienną.
79 W odtworzonej, muzealnej kartotece więźniów Pawiaka z lat 1939–1944 fi gurują 
dwie karty ewidencyjne dotyczące mężczyzn o nazwisku Bobiński. W jednym przy-
padku nie znamy imienia więźnia. Na karcie jest m.in. zapis, że był adwokatem i został 
zwolniony pod koniec czerwca 1942 roku. W książce Reginy Domańskiej podano, że 
adwokata Bobińskiego zwolniono z więzienia 2 lipca 1942 roku. Druga karta ewiden-
cyjna została założona na podstawie informacji od dr. Jerzego Hagmajera, który po-
dał, że Witold Bobiński został rozstrzelany w 1942 roku. (Muzeum Więzienia Pawiak, 
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lepiej. Doślijcie mi 1 parę […] kalesonów. Całuję
Was [?] serdecznie. […] […] łączę pozdrowienia. Jerzy Hag.80

Bardzo odczuwałem brak Mszału Benedyktyńskiego o. Levebre. W 1938 r. byłem razem 
z Antkiem Gawrońskim na trzydniowych rekolekcjach w Laskach. Prowadził je dla mło-
dzieży akademickiej dominikanin o. Czartoryski. Wspólne modlitwy po łacinie w oparciu 
o Mszał stanowiły niezapomniane przeżycia. Również nauki i dyskusje z o. Czartoryskim. 
Po zakończeniu rekolekcji namówiłem Ojca (mojego), by dał mi 15 zł. W księgarni „Ver-
bum” zakupiłem Mszał, który stał się od tej pory moim towarzyszem we wszelkich trudno-
ściach i radościach życia. Molestowałem p. Łebkowską81, pracownicę Patronatu82, a matkę 
mojego kolegi od Zamoyskiego83, by mi go dostarczyła. Po wielu tygodniach, które upłynęły 
od mego aresztowania, wreszcie w grudniu otrzymałem upragnioną przesyłkę. Co za radość. 
Wgłębiłem się w teksty liturgiczne i psalmy znajdując w nich pokrzepienie i pewność, że 
wszystko się dobrze zakończy. Kiedyś szpital odwiedził gestapowiec Tschechowsky84. Był 
znany z tego, że na widok emblematów religijnych wpadał w szał. Tak było i tym razem. Na 

kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Bobiński, Witold Bobiński; 
R. Domańska, Pawiak więzienie…, op. cit., s. 237). 
80 Gryps ze zbiorów Andrzeja Hagmajera.
81 Maria Łebkowska, jako zatrudniona przez Towarzystwo Opieki nad Więźniami Pa-
tronat, pracowała w kuchni szpitalnej na Pawiaku. Zaangażowana w niesienie pomo-
cy osadzonym. (Muzeum Więzienia Pawiak, kartoteka funkcjonariuszy polskich, karta 
ewidencyjna: Maria Łebkowska; R. Domańska, Pawiak – kaźń…, op. cit., s. 79).
82 Towarzystwo Opieki nad Więźniami Patronat była to instytucja z 1909 roku, która 
wznowiła funkcjonowanie na przełomie 1939/1940 roku. Jej działalność skupiała się 
na niesieniu pomocy osadzonym w warszawskich więzieniach. Jej przedstawicielem na 
Pawiak była Helena Danielewicz. W związku ze złą sytuacją żywieniową osadzonych 
Patronat zorganizował między innymi tzw. „wypiskę”, czyli możliwość zakupu przez 
więźnia paczki żywnościowej za pieniądze posiadane w depozycie, oraz kuchnię szpi-
talną, która wydawała dodatkowe posiłki dla chorych tzw. „szpitalki”. Ponadto Patronat 
dostarczał również na przykład żywność dla ogółu osadzonych, lekarstwa i wyposaże-
nie dla szpitali więziennych oraz ubrania więźniom przewożonym do obozów koncen-
tracyjnych. (R. Domańska, Pawiak – kaźń…, op. cit., s. 77–82). 
83 Autor ma na myśli Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego na ul. Smolnej w Warszawie, 
którego był absolwentem. (Więcej o historii szkoły na stronie internetowej placówki: 
https://zamoyski.edu.pl/szkola/historia-i-tradycja/dzieje-szkoly/ [dostęp: 27 sierpnia 
2018]). 
84 Karl Tschechowski vel Czechowski, SS-Unterscharführer (starszy kapral) i wach-
majster na Pawiaku, więźniowie nazywali go „Psem z Czarnym Podniebieniem” bądź 
„Karolkiem”. Podobnie zapamiętany przez dr. Śliwickiego: „Dokuczliwy i bardzo nie-
bezpieczny (…) Szczególnie się srożył, gdy znalazł wizerunek krzyża w celi. Wtedy 
szydził, a nawet dopuszczał się profanacji, niszcząc krzyż butami”. Zmarł 2 grudnia 
1941 roku w lazarecie w Łowiczu wskutek ran po wypadku samochodowym. (Muzeum 
Więzienia Pawiak, kartoteka funkcjonariuszy niemieckich, karta ewidencyjna: Karl 
Tschechowski vel Czechowski; Z. Śliwicki, Meldunek z…, op. cit., s. 84; R. Domańska, 
Pawiak – kaźń…, op. cit., s. 354). 
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widok zawieszonego w Izbie krzyża, wspiął się po łóżku i urwał go ze ściany. Zapomniał na-
wet, że ukrywał się ze znajomością polskiego i straszliwie bluźniąc podeptał krzyż nogami. 
Cała Izba oniemiała. Staliśmy bez ruchu i nikt nie reagował. Małość ludzka. Tschechowsky 
2 tygodnie po swym wystąpieniu uległ katastrofi e samochodowej, w której zginął na sku-
tek urazu kręgosłupa. Jeszcze się męczył parę dni w szpitalu. Zmarł wściekły pies, w pełni 
świadomości że umiera. 

Monotonia upływających dni ułożyła się w pewien schemat. Rano, po meldunku stanu 
chorych, następowało mycie, sprzątanie, wynoszenie śmieci. W ciągu dnia grupami, coraz 
bardziej zaprzyjaźnieni, dyskutowaliśmy o wszystkim. Na parę dni zjawił się politruk z Ar-
mii Czerwonej85, który wiedział, że czeka go rozwałka. Krzepił nas wiadomościami z fron-
tu, twierdził że duch wojska jest nie złamany, przewidywał kontrofensywę spod Moskwy. 
Twierdził, że za Uralem są miasta nie istniejące na mapach, dokąd przeniesiono wyposaże-
nia fabryk. 

Wspaniały człowiek, Jędrzej Cierniak uczył nas pieśni ludowych wśród nich „Cyranecz-
ka nie ptak, dziewczyna nie ludzie”, oraz z uwagi na zbliżające się Święta, niezliczonych 
znanych i nie znanych kolęd. Wspólnie z kapitanem KOP Jackiem Wolskim przystąpiliśmy 
do wykonania wiekopomnego dzieła „Koziołka-Matołka na Pawiaku”, gdzie rysunki ob-
razujące życie więźniów były ozdobione moim tekstem. Wieczorna modlitwa była prowa-
dzona przeze mnie, zwykle odczytywałem z Mszału 2–3 psalmy. Po zgaszeniu światła wy-
słuchiwaliśmy barwnych opowieści gen. Szpakowskiego lub w 5–6 osób dyskutowaliśmy. 
Pamiętam kiedyś miałem referat o cnotach żołnierskich. Wśród nich wymieniłem umiejęt-
ność zabijania w imię Ojczyzny. Wojtek Kubicki86 – poeta ludowy bardzo się oburzył na 
mnie i część dyskutantów go poparła. 

Dni mijały, skład Izby Chorych się zmieniał. Znikali ludzie powołani na przesłuchania, 
przychodzili nowi. Kiedyś wieczorem dostarczono więźnia Jakubowskiego87. Był potwornie 

85 Jak podaje Regina Domańska, na podstawie szacunków byłych więźniów, w latach 
1942–1944 więziono na Pawiaku około 500 jeńców sowieckich. Byli to między innymi 
żołnierze zarówno tacy schwytani na froncie, jak i ci, którzy uciekli z obozów jeniec-
kich. Ponadto w więzieniu znaleźli się także lotnicy, których samoloty zostały strącone 
w okolicach Warszawy. Wśród osadzonych byli również zrzutkowie, którzy wykonywa-
li zadania wywiadowcze i dywersyjne na frontowym zapleczu. (R. Domańska, Pawiak 
– kaźń…, op. cit., s. 59). 
86 Osoba niezidentyfi kowana, o takim imieniu i nazwisku nie fi guruje w odtworzonej 
kartotece więźniów z lat 1939–1944, która znajduje się w Muzeum Więzienia Pawiak. 
Należy nadmienić, że w liście z 18 stycznia 1967 roku, który znajduje się w archiwum 
Muzeum Więzienia Pawiak, Jerzy Hagmajer wymienia wśród współwięźniów Mariana 
Kubickiego. Wspomniany działał w organizacji konspiracyjnej Rewolucyjne Rady Ro-
botniczo-Chłopskie, która była związana z pismem „Młot i Sierp”. Został aresztowany 
23 czerwca 1941 roku. Wywieziono go 17 kwietnia 1942 roku do KL Auschwitz. (Mu-
zeum Więzienia Pawiak, kartoteka więźniów z lat 1939–1944, karta ewidencyjna: Ma-
rian Kubicki; Muzeum Więzienia Pawiak, zbiór relacji więźniów z lat 1939–1944, list 
Jerzego Hagmajera z 18 stycznia 1967 roku; M. Malinowski, Geneza PPR, Warszawa 
1975, s. 168–169). 
87 Najprawdopodobniej chodzi o Jerzego Jakubowskiego, pracownika Gazowni War-
szawskiej. Został aresztowany w październiku 1941 roku na skutek denuncjacji. Zarzu-
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zbity. Plecy i pośladki były czarne. Jądra również. Na ciele ślady po oparzeniach papierosa-
mi. Zygmunt Śliwicki zlecił mi nad nim opiekę. Nie na wiele ona się zdała. Nad ranem Ja-
kubowski zmarł.

Nadeszły święta. Rozpoczęła się Wigilia. Każdy złożył się na wieczerzę. Dr Baczyński 
i wszyscy funkcyjni lekarze złożyli nam życzenia, po czym otrzymali od nas „Koziołka Ma-
tołka na Pawiaku”. Odśpiewaliśmy kolędy ku wielkiemu zadowoleniu kolegów-lekarzy. Na-
gle z budynku Pawiaka, najpierw po cichu, potem coraz głośniej, wreszcie potężnie, zapiera-
jąc dech w piersi popłynęło „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Pawiak śpiewa…

Robert Hasselbusch
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“I will remember their heroism for the rest of my life” 
– recollections of physician Jerzy Hagmajer from the 
time of his imprisonment at Pawiak. Part 1

Keywords
Jerzy Hagmajer, Pawiak, German occupation 1939–1944, prison hospital, med-
ical staff 

Abstract
Jerzy Hagmajer was a physician, political activist, and member of the underground dur-
ing the German occupation. He was arrested by the occupying forces and imprisoned 
at the Pawiak prison. His recollections present the life of the people incarcerated by 
Gestapo. The author of the accounts fi rst stayed at the infi rmary as an ordinary prisoner 
and, later, found himself in the ranks of Pawiak’s Polish medical staff . As part of the lat-
ter, he became a member of the prison’s underground network. Based on his own experi-
ences, he presents the activities of the people who formed the prison’s medical service in 
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order to help the inmates. In his recollections, this witness of history names a number of 
people with whom he came into contact during the time of his imprisonment at Pawiak. 
These fascinating accounts covering a number of topics will be published in two parts 
in the “Niepodległość i Pamięć” quarterly. The text has been given an introduction and 
footnotes. The accounts are enriched by iconographic material made available courtesy 
of J. Hagmajer’s family among others. 

„Ich werde mich für den Rest meines Lebens an ihr 
Heldentum erinnern“ – die Erinnerungen des Arztes 
Jerzy Hagmajer aus der Zeit seiner Verhaftung im 
Pawiak-Gefängnis. Teil I

Schlüsselwörter
Jerzy Hagmajer, Pawiak, deutsche Besetzung 1939–1944, Gefängniskranken-
haus, medizinisches Personal

Kurzfassung
Jerzy Hagmajer war Arzt, politischer Aktivist und Mitglied des Untergrunds während 
der deutschen Besatzung. Er wurde vom Besatzer verhaftet und im Gefängnis von Pa-
wiak inhaftiert. Seine Erinnerungen zeigen die Existenz der im Gestapo-Gefängnis in-
haftierten Menschen. Der Autor des Berichts hielt sich zunächst als gewöhnlicher Ge-
fangener auf der Krankenstation auf, später befand er sich in den Reihen des polnischen 
medizinischen Personals von Pawiak. Als Teil des letzteren wurde er Mitglied des kon-
spirativen Gefängnisnetzes. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen bringt er die 
Aktivitäten der Menschen näher, die den Sanitärbereich des Gefängnisses bildeten, um 
den Gefangenen zu helfen. In seinen Erinnerungen zitierte der Zeuge der Geschichte 
eine Reihe von Vor- und Nachnamen von Menschen, mit denen er während seiner Ver-
haftung im Pawiak-Gefängnis in Kontakt kam. Interessante Erinnerungen mit vielen 
Handlungssträngen werden in zwei Teilen der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift 
“Niepodległość i Pamięć” veröff entlicht. Der Text ist mit einer Einleitung und Fußnoten 
versehen. Der Bericht wird durch ikonographisches Material bereichert, das u.a. von J. 
Hagmajers Familie zur Verfügung gestellt wurde.
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Буду вспоминать их героизм до конца моих дней» 
– воспоминания врача Ежи Хагмайера времен 
заключения в тюрьме Павяк. Часть 1

Ключевые слова
Ежи Хагмайер, Павяк, немецкая оккупация 1939–1944, тюремная больни-
ца, медперсонал

Резюме
Ежи Хагмайер был врачем, политическим и подпольным деятелем времен немец-
кой оккупации. Он был арестован и заключен нацистами в тюрьме Павяк. В его 
воспоминаниях представлен быт заключенных тюрьмы гестапо. Рассказчик ока-
зался сперва в тюремном лазарете в качестве обычного заключенного, затем был 
приобщен к польскому медперсоналу тюрьмы. Оказавшись в его рядах, Хагмай-
ер стал звеном конспиративной сети в тюрьме. На базе своего опыта, рассказчик 
знакомит читателя с деятельностью работников тюремной санитарной службы, 
несущих помощь заключенным. Свидетель исторических событий в своих воспо-
минаниях назвал ряд имен и фамилий лиц, которых он встретил во время своего 
заключения в тюрьме Павяк. Богатые и захватывающие воспоминания будут опу-
бликованы на страницах журнала «Niepodległość i Pamięć» в двух частях. Текст 
дополнен вступительным словом и примечаниями. Рассказ обогащен иконогра-
фическими материалами, в том числе предоставленными родственниками Е. Хаг-
майера. 
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Stanisław Moniuszko – wielki, niedoceniany 
kontynuator dzieła Chopina

w interpretacji Aleksandra Polińskiego i Tadeusza Skoczka

Dobrze się stało, że w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, wiel-
kiego, ale zapomnianego kompozytora polskiej, litewskiej i białoruskiej 
wrażliwości muzycznej, dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodle-
głości, korzystając z tekstu wybitnego krytyka muzycznego Aleksandra Po-
nińskiego i zespołu redakcyjnego: Stanisława Dziedzica, Izabeli Mościckiej, 
Marzeny Milewskiej i Haliny Murawskiej, przypomniał w swym kolejnym 
albumie wielkie dzieło twórcy polskiej opery narodowej. Umieścił on swój 
album w serii Wielcy Polacy, obejmującej dotychczas: Mikołaja Koperni-
ka (2013), Jana Pawła II (2014), Józefa Piłsudskiego (2017) i Polskich no-
blistów (2018). Warto w tym miejscu podpowiedzieć, ze koniecznie należy 
uzupełnić serie o przypomnienie życia i pracy oraz o zebranie dokumentacji 
ikonografi cznej: Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Roma-
na Dmowskiego, a nade wszystko Wojciecha Korfantego.

Album Moniuszko, starannie wydany dzięki pomocy fi nansowej Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego, przez Prowincjonalną Ofi cynę Wy-
dawniczą, mógł powstać dzięki zasobom ikonografi cznym: Muzeum Nie-
podległości, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej i Narodowego 
Archiwum Cyfrowego.

W większości dotychczasowych syntez dziejów Polski XIX wieku pomi-
ja się lub tylko wspomina twórczość kompozytorską Moniuszki, wyjątkiem 
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są Dzieje Polski porozbiorowej (1921) Mariana Kukiela, a z nowszych prac, 
nowatorska Historia Polski 1795–1918 Andrzeja Chwalby (Kraków 2000).

Moniuszko urodzony 5 maja 1819 r. w Ubieli, koło Mińska Litewskiego, 
pełnił w swym życiu wiele funkcji związanych z muzyką: przede wszystkim 
kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga muzycznego, nauczyciela gry 
na fortepianie w Wilnie.

Jak pisze Poliński, Moniuszko urodził się w rodzinie szlacheckiej. 
Kwitło tu życie zaściankowe, żywioł drobnoszlachecki i kultura zagro-

dowa otaczały młodego Moniuszkę… Jednym pożywniejszym pokarmem 
duchownym, jaki Moniuszko znalazł w domu rodzicielskim, były Śpiewy hi-
storyczne Niemcewicza1.

Później poznał pieśni Kurpińskiego, Lessela, Szymanowskiej, Deszczyń-
skiego. Wchłaniał w dzieciństwie śpiew żniwiarzy, prząśniczek, chórów 
kościelnych i opowieści uczestników kampanii Napoleońskiej. W 1827 r. 
przybył do Warszawy, gdzie korzystał z lekcji Augusta Freyera, przyjaciela 
Chopina, który był zdolnym kompozytorem pieśni religijnych i wirtuozem 
na organach. Trudna sytuacja fi nansowa rodziców zmusiła Moniuszkę do 
osiedlenia się w Mińsku i nauki w miejscowym gimnazjum i lekcji muzy-
ki u Dominika Stefanowicza. W czasie jednej wycieczek do Wilna siedem-
nastoletni Moniuszko poznał pannę Aleksandrę Mullerownę i „rozgorzał 
ku niej pierwszą i ostatnią miłością”. Połączyli się oni węzłem małżeńskim 
23 sierpnia 1840 r. w Wilnie na Antokolu w kościele Pana Jezusa Chrystusa. 
Przed ślubem 19 września 1837 r. wyjechał do Berlina na studia muzyczne 
do prof. Rungenhagena, dyrektora Singakademii, mieszkając i stołując się 
w jego domu. Miał już pierwsze kompozycje – pieśni do słów Mickiewicza, 
powstałe w 1838 r. Lipski recenzent muzyczny – Fink, tak je ocenił: 

Polskie pieśni Moniuszki, wydane z tekstem niemieckim, są to pieśni miłosne, które 
w słowie i tonie mają coś narodowego, co się w muzyce doskonale, w dwóch ostatnich la-
tach przez niespokojną modulację wyraża, a która odznacza się pewnością i wielką stanow-
czością, co pieśniom szczególnego nadaje wdzięku2.

W Berlinie spędził Moniuszko dwa lata i siedem miesięcy. Zarządowi 
tamtejszej Akademii ofi arował dziesięć psalmów Mikołaja Gomółki, muzy-
ka dworu Zygmunta Augusta.

W Wilnie – do którego powrócił – trudne warunki rodzinne, konieczność 
utrzymania siedmiorga dzieci, zmusiły go do przyjęcia obowiązków organi-

1 Stanisław Moniuszko, a lbum pod redakcją Tadeusza Skoczka, Warszawa 2019, s. 17.
2 Ibidem, s. 20.
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sty. Jako człowiek bardzo skromny nie dbał o prawa autorskiego do licznych 
własnych kompozycji. 

Tworzył szybko i obfi cie – pisze Poliński – pieśni, litanie ostrobramskie, 
msze, wreszcie małe opery, które wystawiał na scenie wileńskiej. Zaraz po 
ukończeniu studiów berlińskich napisał opery: Ideał i Loteria, w następnym 
roku powstały: Karmoniol, po nim Nowy Don Kiszot, Żółta szlafmyca, Woda 
cudowna, Sielanka i kilka innych. Z małym wyjątkiem wszystkie te opery 
Moniuszki zaginęły. Już to samo dowodzi, jak mało dbał o swoje prace i jak 
mało je cenił. Miastem polskim, w którym poza Wilnem rozbrzmiewała po 
raz pierwszy muzyka Moniuszki ze sceny, był Lwów. Tu bowiem 1841 roku 
wystawiono wodewil Nocleg w Apeninach do słów Fredry; Loterię poznał 
Mińsk w 1843 roku, a Warszawa dopiero w 1846 roku3.

Jako varsavianista pragnę przypomnieć więź Moniuszki z naszą stolicą, 
słabo zaakcentowaną w recenzowanym albumie. Tutaj, u znanego organisty 
A. Freyera, uczył się początków kompozycji. Tutaj wystawił nie tylko ope-
rę Loteria, ale w 1847 r. w Teatrze Wielkim dwuaktową wersję opery Halka 
do libretta Włodzimierza Wolskiego (1824–1882), wybitnego poety i pisa-
rza, związanego z patriotyczną konspirację (grupa K. Levittoux). W świe-
tle badań Zofi i Lewinówny więź Wolskiego z muzyką, w tym z Moniusz-
ką, znalazła wyraz w poetyckiej fantazji Fryderyk Szopen (1849), w nowym 
opracowaniu motywów Halki, w poemacie Połośka (1857), stylizacji ludo-
wej Krakowiaka czy Oberka, do których melodie komponowali Moniuszko 
i I.F. Dobrzyński.

W 1860 Włodzimierz Wolski napisał libretto do opery Hrabina. W 1863 
wydał w Paryżu Śpiewy powstańcze4. Wywarł on istotny wpływ na poglą-
dy społeczne Moniuszki, choć unikał jego radykalizmu społecznego, któ-
ry mógłby zagrozić pracy zawodowej, niezbędnej dla utrzymania już 
dziesięcio osobowej rodziny. Warszawski sukces 2-aktowej Halki doprowa-
dził do rozszerzenia opery do 4 aktów w 1858 r. Po otrzymaniu w tym cza-
sie etatu dyrygenta w Teatrze Wielkim Moniuszko na stale przeniósł się do 
Warszawy. Organizował w stolicy koncerty kompozytorskie. Od 1863 r. wy-
kładał do końca życia w Instytucie Muzycznym Warszawskim. W Warsza-
wie skomponował w 1858 r. m.in.: operę Flis, którą dedykował publiczności 
warszawskiej, Hrabinę (1860), Verbum nobile (1862), Straszny dwór (1865), 

3 Ibidem, s. 31.
4 Zob.: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Tom II, Warszawa 1985, 
s. 624.
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Parię (1869). Tutaj też powstały jego balety: Monte Christo (1866), Na kwa-
terunku (1868) i Pamiętnik do nauki harmonii (1871).

Warszawa uczciła Moniuszkę pośmiertnym wydaniem tomu 7–12 Śpiew-
nika domowego (1872–1910). Tomy 1–6 powstały w Wilnie w latach 1844–
1859. Pogrzeb kompozytora stał się w Warszawie wielką patriotyczną 
demonstracją. Stolica imieniem kompozytora nazwala Warszawskie Towa-
rzystwo Muzyczne, które przechowuje większość jego rękopisów, przedru-
ków i pamiątek. Jego imieniem nazwano ważną ulicę w Śródmieściu oraz 
szkołę podstawową przy ul Kawęczyńskiej. Tablicami pamiątkowymi przy 
Krakowskim Przedmieściu 81 i Mazowieckiej 3/5 utrwalono jego obecność 
w Warszawie. W 1965 r. przed Teatrem Wielkim wystawiono jego pomnik 
projektu Jana Szczepkowskiego5.

Muzeum Niepodległości przedstawiło w swym albumie serię znanych 
portretów kompozytora: Adolphe Lafossa z 1850 (litografi a dwubarwna), In-
dricha Lachmanna z 1866, Karola Beyera (przed 1867), Jana Mieczkowskie-
go z 1870, Andrzeja Zajkowskiego z 1885 (drzeworyt), Władysława Wal-
kowicza z 1892 (litografi a dwubarwna) i portret po 1900 (heliograwiura). 
W serii pomników Moniuszki, w których niestety zbrakło warszawskiego 
pomnika Jana Szczepkowskiego, autor albumu prezentuje pomnik Zdzi-
sława Marcinkowskiego z ok 1930 r. w Toruniu, pomnik Wincentego Cho-
rembalskiego z 1930 z Katowic, pomnik Ignacego Zaleka z 1935 r. w Gru-
dziądzu i pomnik Moniuszki w parku im księcia Józefa Poniatowskiego, 
wystawiony w czerwcu 1938 r.6

Oryginalny pomnik Moniuszki w warszawskim kościele Wszystkich 
Świętych przypomina nam jego szczerą religijność, wyrażaną w skompono-
wanych mszach, litaniach i kolędach.

Wydawca prezentuje nam także serię afi szy, zapowiadających wykona-
nie utworów Moniuszki, ukazały się one nakładem ofi cyn wydawniczych: 
Idzikowskiego, Ferdynanda Hoesicka, J. Kaufmanna, Gebethnera i Wolff a, 
Gustawa Sennewalda, Józefa Zawadzkiego, redakcji „Echa Muzycznego, 
Teatralnego i Artystycznego”. Ta ostatnia starała się prezentować melodie 
Ignacego Jana Paderewskiego z op. 16., wraz z utworami Stanisława Mo-
niuszki i kolędami Franciszka Zabłockiego z opery Żółta szlafmyca7.

Oryginalne afi sze w początkach XX wieku wydawała Sekcja im. Sta-
nisława Moniuszki przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Były to 

5 Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 507.
6 Stanisław Moniuszko. Album pod redakcją Tadeusza Skoczka, s. 50–59.
7 Ibidem, s. 173.
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afi sze w stylu klasycznym, w przeciwieństwie do afi szy w stylu secesyjnym 
z XIX wieku. Afi sze WTM zapowiadały m.in. operę w jednym akcie Flis, 
do słów Stanisław Bogusławskiego, syna Wojciecha Bogusławskiego, twór-
cy narodowego teatru polskiego, i dziesiąty Śpiewnik domowy Stanisława 
Moniuszki z 1909 r.

Autor albumu prezentuje interesujący zestaw „Halka” na kartach pocz-
towych Piotra Stachiewicza i Adama Setkowskiego8.

Po lekturze albumu składam hołd, ciągle niedocenianemu przez współ-
czesne pokolenia rodaków, jego bohaterowi, który pisał wprost o swojej 
twórczości: 

Ja nic nowego nie tworzę: wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem 
polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich 
dzieł9.

Marian Marek Drozdowski

Stanisław Moniuszko, album pod redakcją Tadeusza Skoczka, Muzeum Nie-
podległości w Warszawie, Prowincjonalna Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa–
Proszówki 2019, ss. 208.

8 Ibidem, s. 183–190.
9 Ibidem, s. 4.
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Stanisław Moniuszko – wileńskie, warszawskie 
i krakowskie reminiscencje

Rok Stanisława Moniuszki obfi tował w wiele wydarzeń kulturalnych, 
koncertów, wystaw. Jesienią 2019 przebywał na Litwie Stanisław Dziedzic 
– dyrektor Biblioteki Kraków oraz członek Rady Muzeum Niepodległości. 
Jego wizyta w Centralnej Bibliotece Miasta Wilna obfi towała w wiele spo-
tkań ofi cjalnych, dyskusji, wykładów. Na jednym zaprezentowano album 
Stanisław Moniuszko wydany w prestiżowej serii Wielcy Polacy, realizo-
wanej przez Muzeum Niepodległości oraz Prowincjonalną Ofi cynę Wydaw-
niczą. Edycja monografi i wielkiego kompozytora uzyskała niezwykle cie-
płe przyjęcie. Podkreślano nie tylko walory wydawnicze i kunszt drukarski. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziły faksymile pierwodruków utworów 
Stanisława Moniuszki oraz wiele nieznanych fotografi i kompozytora. Zbio-
ry polskich muzeów obfi tują w bogatą ikonografi ę, nieczęsto upowszech-
nianą. Podobnie informacje bibliografi czne z Litwy nie mają częstego do-
stępu do polskiego czytelnika. Komplementując warszawskiego wydawcę 
muzealnego zgłaszano pretensje, że album ten nie ma tłumaczenia na ję-
zyk naszych sąsiadów. Z drugiej strony postanowiono udostępnić Bibliote-
ce Kraków szereg publikacji litewskich oraz reprodukcje z tamtejszej prasy. 
Powstał też pomysł, aby nawet po zakończeniu Roku Moniuszki (trwającego 
w wyniku uchwały Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Senatu 
RP w 2019 roku) kontynuować współpracę wykorzystując „Rocznik Biblio-
teki Kraków” oraz kwartalnik „Niepodległość i Pamięć” oraz „Rocznik Kre-
sowy”, wydaw ane w Muzeum Niepodległości.



Jerzy S. Kowalski

318

Spotkanie muzealników i bibliotekarzy, zainicjowane przez Stanisła-
wa Dziedzica, miało swoją kontynuację 9 stycznia 2020. Otworzono wte-
dy wystawę „Stanisław Moniuszko. Krakowskie i wileńskie reminiscencje”. 
Ponieważ postanowiono eksponować rękopisy oraz pierwodruki utworów 
wielkiego kompozytora, zorganizowano ją w Bibliotece Jagiellońskiej. Wie-
le z tych „białych kruków” o wielkiej muzealnej wartości upowszechniono 
we wspomnianym albumie Muzeum Niepodległości. Bibliotekarze krakow-
scy podnosili podobne kwestie, co ich koledzy litewscy. Album zyskałby 
międzynarodową sławę, gdyby wydano go w obcych językach. Stanisław 
Moniuszko mógłby w ten sposób również zyskać międzynarodowe konota-
cje, przynajmniej wśród badaczy i bywalców bibliotek. Komentując znajdu-
jące się w albumie plakaty moniuszkowskie, archiwalne oraz współczesne 
(z imprez moniuszkowskich, festiwali), znajdujące się w albumie, postulo-
wano, aby w przyszłości opublikować więcej z przykładów tej współczesnej 
sztuki, bowiem zbiory Muzeum Niepodległości nie są w tej materii obfi te. 
Pojawił się też postulat upowszechniania bibliografi i moniuszkowskiej, mię-
dzynarodowych zestawień bibliografi i druków zwartych, nut, a nawet wy-
cinków prasowych.

Kraków godnie uczcił Stanisława Moniuszkę. Wprawdzie gościł go zale-
dwie dwa razy. W roku 1858, będąc przejazdem, kompozytor spędził w mie-
ście kilka dni, zwiedzając najważniejsze zabytki i składając wizyty towa-
rzyskie. Drugi pobyt, w roku 1867, trwał już kilka tygodni i zaznaczył się 
wydarzeniami dla historii miasta istotnymi, jednak w życiu Stanisława Mo-
niuszki był to niewiele znaczący epizod. Najgłębiej związała go z Krako-
wem jego twórczość. 

W ofi cjalnym komunikacie organizatorów czytamy:

Gromadzone przez stulecia zbiory Biblioteki Jagiellońskiej przechowują ślady obecno-
ści w kulturze wybitnych jednostek. Kolekcja zbieranych przez Bibliotekę od połowy XIX 
stulecia druków muzycznych nie mogła nie zawierać twórczości najwybitniejszego kompo-
zytora pieśni tamtych czasów. Z 237 odnotowanych przez bibliografi e pierwodruków utwo-
rów Stanisława Moniuszki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znalazło się przeszło sześć-
dziesiąt, w tym kilka woluminów, które obecnie są jedynymi istniejącymi egzemplarzami. 

Na wystawie pokazano najcenniejsze i najciekawsze dokumenty druko-
wane i rękopiśmienne, związane z osobą Stanisława Moniuszki, ze zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej. Za pomocą prezentacji multimedialnych wyekspo-
nowano prace badawcze o profi lach muzykologicznym, historycznym, ale 
też artykuły popularne, zaczerpnięte z codziennej litewskiej prasy, w których 
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zamieszczono relacje z moniuszkowskich uroczystości i innych bieżących 
wydarzeń z nim związanych.

Maria Porębska – kurator krakowskiej wystawy – powiedziała PAP, że na 
ekspozycji są najcenniejsze i najciekawsze dokumenty drukowane i rękopi-
śmienne związane z osobą Stanisława Moniuszki, kompozytora, dyrygenta 
i pedagoga. Zwiedzający mogą zapoznać się także z recepcją jego twórczo-
ści w życiu kulturalnym dzisiejszego Wilna, bowiem prezentacja powstała 
we współpracy z Biblioteką Centralną Miasta Wilna.

Kurator zwróciła uwagę na fundamentalne prace o życiu i twórczości 
Stanisława Moniuszki autorstwa Witolda Rudzińskiego1 wydawane w języ-
ku polskim i litewskim:

Prace te w sposób symboliczny stanowią duchowy pomost pomiędzy ojczystą refl eksją 
naukową a dzisiejszym życiem kulturalnym rodzinnego miasta Stanisława Moniuszki (…). 
Wartość historyczno-muzyczna nie jest jedynym walorem prezentowanych dokumentów, 
ponieważ stanowią one również cenny zabytek sztuki drukarskiej i szerzej pojętego edy-
torstwa muzycznego (…), pierwodruki utworów Moniuszki pozwalają poznać tajniki XIX-
-wiecznego rzemiosła: techniki litografi czne, estetykę druku muzycznego, gatunki papieru, 
szatę grafi czną, liternictwo. Ciekawym wątkiem wydaje się również splot losów Stanisława 
Moniuszki i wydających jego kompozycje księgarń nakładowych. Wydawnictwa Bote & 
Bock czy warszawskie fi rmy Rudolfa Friedleina oraz Gebethnera i Wolff a budowały swo-
ją pozycję w ścisłym sprzężeniu z karierą kompozytorską Stanisława Moniuszki, dzieląc 
zarówno jego niepowodzenia, jak i rozwijając się dzięki sukcesom publikowanego autora. 
(…) Z 237 odnotowanych przez bibliografi e pierwodruków utworów Stanisława Moniuszki, 
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znalazło się przeszło 60, w tym kilka woluminów, które 
obecnie są jedynymi istniejącymi egzemplarzami.

Rima Gražienѐ – dyrektor Centralnej Biblioteki Miasta Wilna zaprezen-
towała cyfrowe odbitki prasy litewskiej z informacjami poświęconymi Sta-
nisławowi Moniuszce. Każdemu litewskiemu eksponatowi towarzyszyła 
polska wersja przetłumaczona i przygotowana przez Marinę Invinskają.

Wystawie towarzyszył informator opracowany przez Małgorzatę Ku-
sak. Muzeum Niepodległości wymienione zostało jako partner projek-
tu, zamieszczono logotyp tej instytucji Samorządu Mazowieckiego. Izabe-
la Ronkiewicz-Brągiel, podsumowując wystawę i omawiając towarzyszące 
wydawnictwo, napisała:

1  V. Rudzinskij, Monûško, avt. per. s pol. E. Bessonovoj i R. Kašer, Gosudarstven-
noe muzykal’noe izdatel’stvo, Moskva 1960; W. Rudziński, Moniuszko i jego muzyka, 
wydanie 4, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988; Idem, Stanislavas 
Moniuška – žmogus ir kūrėjas: [monografi ja] / Vitloldas Rudzinskis; iš lenkų kalbos 
vertė Jonas Šukys, red. R. Jackutė, Muzika, Vilnius 1993.
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Informator wystawy stanowi fascynujące źródło informacji na temat życia i twórczo-
ści kompozytora. Znajdujące się na wystawie współczesne wydawnictwo litewskie w spo-
sób istotny rozszerzają naszą wiedzę o recepcji twórczości oraz znajomości życia polskiego 
kompozytora”2.

Wspólny projekt krakowsko-wileńsko-warszawski warto kontynuować.

Jerzy S. Kowalski

Wystawa „Stanisław Moniuszko. Krakowskie i wileńskie reminiscencje”, 
 Biblioteka Jagiellońska, Kraków 9 stycznia – 7 lutego 2020.

2  I. Ronkiewicz-Brągiel, Zakończenie Roku Stanisława Moniuszki w Bibliotece Kra-
ków, „Biblioteka Kraków. Informator czytelniczo-kulturalny”, nr 1 (26), Kraków 2020.
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Korzenie muzealnictwa

Hobby, bzik, pozytywnie zakręceni, konik czy niegroźny wariat – to tylko 
niektóre określenia odnoszące się do tych, którzy w ramach czasu wolnego, 
po pracy, nie siedzą biernie na kanapie. Wolny czas poświęcają na rozwija-
nie swoich zainteresowań. Jako jedno z tych zajęć należy wymienić kolek-
cjonerstwo. Najbardziej znane i popularne to fi latelistyka czy numizmatyka. 
Ta ostatnia obejmuje dwa działy – medalierstwo oraz wszelkiego rodzaju 
środki płatnicze, czyli monety i banknoty, a także tzw. pieniądz zastępczy. 
Ale jak się okazuje, zbierać można nawet najdziwniejsze przedmioty. Można 
tu wymienić np. etykiety serków topionych czy opakowań słodyczy.

Kolekcjonerstwo nie jest wynalazkiem naszych czasów. W różnych epo-
kach historycznych rozwijał się mecenat. Pierwotnie polegał on na zamawia-
niu dzieł sztuki u artystów – rzeźbiarzy i malarzy. W bliższych nam czasach 
możni tego świata swoje nadwyżki budżetowe przeznaczali na zakładanie 
i wspieranie instytucji kultury, w tym np. muzeów. W polskiej historii moż-
na wymienić choćby Izabelę Czartoryską, Emeryka Hutten-Czapskiego czy 
Atanazego Raczyńskiego. Te postaci poprzez swoje prywatne kolekcje stały 
się prekursorami i dobrodziejami naszego muzealnictwa. Przykładem może 
być Muzeum Czartoryskich w Krakowie – obecnie oddział Muzeum Naro-
dowego w Krakowie. W tej samej placówce, na bazie kolekcji numizmatycz-
nej Emeryka Hutten-Czapskiego, stworzono również muzeum jego imienia. 
Z kolei zbiory hrabiego Atanazego Raczyńskiego stały się zalążkiem dzisiej-
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szych zbiorów poznańskiego Muzeum Narodowego. Należy tutaj podkre-
ślić, że wymienieni powyżej mecenasi swoje zbiory świadomie gromadzili 
i przekazywali społeczeństwu, czyli nie zatrzymali ich wyłącznie dla siebie. 
W ogromnym uproszczeniu tak mniej więcej wyglądały początki dzisiejsze-
go muzealnictwa. 

Pamiętać również musimy, że zbiory muzealne w wielu przypadkach 
składają się z mniejszych lub większych zbiorów o charakterze kolekcjoner-
skim. Szczególnie w przypadkach placówek o charakterze regionalnym, te 
kolekcje odgrywają duże znaczenie. Dzięki lokalnym kolekcjonerom w wie-
lu z nich znajdujemy niezwykle ciekawe zbiory. 

Każde środowisko kolekcjonerskie umożliwia poszerzenie nie tylko 
zbiorów, ale również wiedzy dotyczącej posiadanych kolekcji. Kluby, po-
przez organizację m.in. targów staroci lub spotkań branżowych, stanowią 
platformę służącą do wymiany elementów kolekcji. Takie kluby działają 
w wielu miejscach naszego kraju, a od 25 lat również w Siedlcach. A zatem 
jubileusz, który stał się doskonałą okazją do wydania rocznicowej publika-
cji. Klub siedlecki to organizacja społeczna, która „ułatwia życie kolekcjo-
nerskie” swoim członkom. Klub zrzesza przedstawicieli różnych dziedzin 
zbieractwa. W tym gronie obok kolekcjonerów gotowych produktów znaj-
dują się także ich producenci (twórcy). Bo za takich uznać należy np. mode-
larzy, którzy budują (sklejają) modele czy dioramy. W tym gronie są również 
birofi liści skupieni w Siedleckiej Loży Piwowarów Domowych. A wokół 
nich działają również zbieracze kapsli i etykiet piwnych czy podstawek pod 
piwo. W ten sposób branża piwna, która w ostatnich latach bardzo się spo-
pularyzowała i rozwinęła, dopełnia się – producenci wiążą się z całym antu-
rażem – butelki, puszki, kapsle, etykiety czy podstawki.

Środowisko kolekcjonerskie w ramach działań integracyjnych podej-
muje również inne inicjatywy. Są nimi również wyjazdy krajoznawcze. Za-
wsze ich celem było poznanie historii regionu. Stanowią one również ele-
ment wzbogacania wiedzy historycznej, która stanowi nieodłączny i ważny 
element działalności kolekcjonerskiej. Wielokrotnie też przyczyniają się do 
rozwoju posiadanych kolekcji. 

Kolekcjonerstwo, tak jak u pierwocin polskiego (i nie tylko) muzealnic-
twa, tak i teraz jest ściśle związane z muzeami. Szczególnie tymi regional-
nymi. Są one miejscami spotkań środowisk kolekcjonerskich. Korzyść z tej 
działalności jest obopólna. Środowisko zbieraczy (w pozytywnym tego sło-
wa znaczeniu) organizuje wystawy o charakterze historycznym. Często są to 
np. kolekcje medali czy numizmatów. Są to również wystawy o charakterze 
historycznym, np. militariów. Efektem tych działań stają się również daro-
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wizny elementów zbiorów lub całych kolekcji. Darowizny te stanowią jedno 
ze źródeł wzbogacania zbiorów muzealnych. A tą drogą wzbogaca powięk-
sza się zasób kultury narodowej. 

Nie można się więc dziwić, że Muzeum w Siedlcach jest wydawcą tej 
jubileuszowej publikacji. Jest to dokument minionego ćwierćwiecza. Obok 
kronikarskiego zapisu kolejnych spotkań członków klubu, prezentacji ich 
zbiorów (wycieczek) klubowych została również opublikowana lista człon-
ków. Zostały też opracowane biogramy działaczy najbardziej zasłużonych 
dla siedleckiego kolekcjonerstwa.

Muzeum siedleckie, jako „patron” tamtejszych kolekcjonerów, przygoto-
wało tę jubileuszową publikację. Stanowi ona bardzo ważny element życia 
społecznego miasta i jego okolic. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w śro-
dowisku tym nie brakuje ludzi młodych. A więc duch w narodzie nie zgi-
nie. A muzeum w Siedlcach może liczyć, że ta współpraca umożliwi z cza-
sem wzbogacenie zbiorów. Z drugiej strony dzięki takim kolekcjonerom, 
ich współpracy z lokalnym muzeum, zostają zachowane ślady przeszłości 
regionu. Są one szczególnie istotne dla historii lokalnej, dla miejscowej spo-
łeczności. Jest to element historii tzw. „małej ojczyzny”, umacniająca jej 
tożsamość. A przecież we współczesnym świecie to niezwykle istotne za-
gadnienie. I dlatego warto takie inicjatywy promować i popierać. 

Andrzej Kotecki

Sławomir Kordaczuk, 25 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, Muzeum 
Regionalne w Siedlcach, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Od-
dział Podlasie w Siedlcach, Siedlce 2019, ss . 152.
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Bibliografi a. Z pastorałem przez kontynenty

Przedstawiamy pełną bibliografi ę do tematu badawczego, uzupełniającą 
publikację naukową przygotowaną przez Muzeum Niepodległości, wydaną 
w wydawnictwie tej instytucji. Zawiera ona naukowo opracowane referaty 
wygłoszone podczas XX Międzynarodowego Sympozjum Biografi styki Po-
lonijnej Z pastorałem przez kontynenty. Kardynałowie i biskupi polskiego 
pochodzenia w świecie, które odbyło się 18 października 2019 roku, w Sali 
Obrad Rady Miasta Krakowa. Organizatorami Sympozjum były: Funda-
cja Polonia Semper Fidelis, Biblioteka Kraków i Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. Honorowy patronat objął nad nim JE kard. Zenon Grocholew-
ski i Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

W organizację krakowskiej konferencji, obok prezydenta Jacka Maj-
chrowskiego, włączyli się m.in.: arcybiskup metropolita krakowski Marek 
Jędraszewski, władze rektorskie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, a spoza Kra-
kowa – arcybiskup metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz mar-
szałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Idea organizacji wielkich sympozjów, poświęconych dokonaniom Pola-
ków bądź osób polskiego pochodzenia poza ziemiami polskimi, była ini-
cjatywą Zbigniewa Judyckiego, profesora Polskiego Uniwersytetu na Ob-
czyźnie. W 1994 roku założył on w Paryżu Instytut Biografi styki Polonijnej, 
a od 1996 roku, w stosunkowo regularnych odstępach czasowych – bo na 
ogół corocznie, podjął, przy współudziale różnych uczelni i władz samorzą-
dowych, dzieło organizacji takich sympozjów w różnych rejonach Europy, 
a w ostatnim dwudziestoleciu – już w Polsce. 



Bibliografi a. Z pastorałem przez kontynenty

325

Pierwsze sympozjum poświęcone biografi styce polonijnej odbyło się 
w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie w 1996 roku, następ-
ne w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, a w 2000 roku, jako pierwsze w kraju towa-
rzyszące uroczystościom jubileuszowym 600-lecia refundacji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w Instytucie Polonijnym UJ w krakowskich Przegorzałach, 
poświęcone krakowianom i polskim pedagogom w świecie. Już w roku na-
stępnym sympozjum odbyło się w Kwaterze Głównej NATO w Mons pod 
Brukselą, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej, a następnie w ma-
lowniczo położonym na wysokiej skalnej skarpie, panującej nad placem 
Świętego Piotra, naprzeciwko Pałacu Apostolskiego, w gmachu Papieskiego 
Uniwersytetu Urbanianum.

O ile pierwsze trzy sympozja miały charakter ogólny, następne były już 
tematycznie ukierunkowane, a często związane z miejscem obrad. I tak np. 
sympozjum brukselskie w Kwaterze Głównej NATO poświęcone było Po-
lakom i osobom polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych obcych państw, 
rzymskie w Urbanianum – duchowieństwu polskiemu w świecie, w Stella 
Plage – Polakom we Francji, a w Zakopanem – Podhalanom w świecie.

Z dwóch sympozjów zorganizowanych w ostatnich latach w Warszawie, 
pierwsze (2016) odbyło się w Oddziale Muzeum Niepodległości – X Pawilo-
nie Cytadeli Warszawskiej i było poświęcone Mazowszanom w świecie, dru-
gie (2017), zorganizowane w Muzeum Ordynariatu Polowego – lwowianom 
w świecie. Szerokim echem odbiły się sympozja biografi styczne dotyczą-
ce Polaków w siłach morskich państw obcych, zorganizowane w Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni (2018), czy polskim działaczom emigracyj-
nym w walce o niepodległość – w Siemianowicach Śląskich (2018).

Krakowskie, jubileuszowe sympozjum (2019) dotyczyło hierarchów 
Polaków bądź polskiego pochodzenia, których historyczne drogi, a często 
indywidualne wybory skierowały na różne kontynenty, gdzie przyszło im 
pracować w bardzo zróżnicowanych, nierzadko złożonych i trudnych wa-
runkach. Organizatorzy nie wprowadzili do formuły konferencji ograniczeń 
czasowych, tak aby prezentacją mogli być objęci zarówno biskupi żyjący 
w czasach zamierzchłych, jak i współcześni, nie było też ograniczeń tery-
torialnych, zaprezentowano więc hierarchów i ich dokonania w szerokim 
spektrum chronologicznym i porównawczym.

Konferencję otworzył prof. Zbigniew Judycki oraz wiceprezydent Kra-
kowa Bogusław Kośmider, a same obrady – referatem o kardynale Bole-
sławie Filipiaku – zainaugurował kardynał Zenon Grocholewski. Gościem 
specjalnym konferencji był kardynał Stanisław Dziwisz, który przedstawił 
niektóre aspekty rzymskiego pontyfi katu Jana Pawła II, a następnie szcze-
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gólną uwagę skierował na problemy łaski powołania w nauczaniu papieża-
-Polaka.

Uczestnikami krakowskiej konferencji byli referenci z Polski, Watyka-
nu, Francji, krajów Ameryki Południowej i Północnej. Byli to wykładowcy 
świeccy i duchowni związani z różnymi ośrodkami akademickimi, dzien-
nikarze oraz inne osoby zajmujące się biografi styką kościelną (m.in. Marta 
Bughardt, Adam Dobroński, Jan Draus, Stanisław Dziedzic, Janusz Gmitruk, 
Zdzisław Gogola, kard. Zenon Grocholewski, Zbigniew Judycki, Eugeniusz 
Kruszewski, Jacek Macyszyn, Włodzimierz Osadczy, Stanisław Pilarz, Ta-
deusz Skoczek, Robert Tyrała, Władysław Zarębczan, Henryk Żaliński). Za-
prezentowali oni, z konieczności często w wersji skróconej, wizerunki i do-
konania wielu hierarchów Polaków i polskiego pochodzenia o uznanych, ale 
też nierzadko wymagających dalszych studiów zasługach, hierarchach doce-
nianych, ale też w wielu przypadkach prześladowanych i pracujących kon-
spiracyjnie. Wystarczy sięgnąć po kilka nazwisk, by uzmysłowić sobie, kim 
ci hierarchowie dla rodzinnej i przybranej ziemi byli. Więźniowie, heroicz-
ni świadkowie Chrystusa, mężowie stanu, intelektualiści, pionierzy i epigo-
ni, misjonarze (kard. Włodzimierz Czacki, bp Jan Cieński, abp Jan Cieplak, 
kard. Andrzej M. Deskur, abp Stanisław Dziwisz, kard. Marian Jaworski, 
bp Eugeniusz Juretzko (Jureczko), abp bp Rafał Kiernicki, kard. Jan Król, 
bp Mieczysław Mokrzycki, bp Jan Olszański, kard. Stanisław Ryłko, kard. 
Kazimierz Świętek, abp Szczepan Wesoły i inni).

Obradom towarzyszyły dyskusja i wspomnienia. Szczególnie cenne ak-
centy wspomnieniowe wzniosło wystąpienie ks. kard. Stanisława Dziwisza 
o Janie Pawle II i zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Sercanek Marceliny 
Zemły, poświęcone ostatnim miesiącom życia konspiracyjnego biskupa Jana 
Cieńskiego ze Złoczowa na Ukrainie. Jak w przypadku dotychczasowych 
konferencji, obradom towarzyszyło specjalne wydawnictwo książkowe, za-
wierające zgłoszone na konferencję referaty, oraz ciekawa wystawa w foyer 
sali obrad, przygotowana przez Tadeusza Kurka, na której zaprezentowane 
zostały najbardziej popularne, rozsiane po wszystkich kontynentach polskie 
kościoły, spełniające w środowiskach polonijnych trudne do przecenienia 
funkcje integrujące i religijne.

Podczas konferencji prof. Zbigniew Judycki i dyrektor Tadeusz Skoczek 
uhonorowali Krzyżem Honorowym Zasługi Muzeum Niepodległości prezy-
denta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Henryka Żalińskiego (Uniwersytet 
Pedagogiczny) i Stanisława Dziedzica – dyrektora Biblioteki Kraków, ar-
tystę plastyka Tadeusza Kurka, Magdalenę Bykowską – prezes Association 
Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe, kard. Zenona 
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Grocholewskiego (b. prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej), Sta-
nisława Małeckiego z Fundacji SEDEKA „Zdążyć z Pomocą” i Wiesława 
Hładkiewicza (Uniwersytet Zielonogórski).

Podczas konferencji krakowskiej, jak już wspomniano, zaprezentowano 
na roboczo wszystkie referaty sympozjalne w specjalnym wydawnictwie. 
W przygotowaniu wydawnictwo naukowe, monografi a recenzowana i na 
nowo opracowana naukowo. Poniższa bibliografi a stanowi uzupełnienie te-
matu badawczego, do którego należy wracać. Udział Polaków w tworzeniu 
historycznego i współczesnego oblicza Kościoła katolickiego wymaga dal-
szych badań.

Stanisław Dziedzic, Tadeusz Skoczek
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Medalem Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa; Medalem Pamiątkowym Pro Masovia; 
Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; Odznaką Honorową „Zasłużo-
ny dla Warszawy”. W grudniu 2015 roku została powołana do Społecznej Rady Ochro-
ny Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy, organu doradczego 
Prezydenta miasta w sprawach ochrony dóbr kultury. Pomysłodawczyni symbolicznej 
nagrody 1994 zł dla Powstańców Warszawskich oraz plebiscytu „Warszawianka Roku”.
Kontakt: b.michalec@muzeumniepodleglosci.art.pl

Dr Mariusz Mróz 
historyk, pracownik Wojskowego Biura Historycznego. Specjalizuje się w historii woj-
skowej polskiej oraz francuskiej, m.in. w zagadnieniach Francuskiej Misji Wojskowej 
w Polsce oraz Armii gen. Hallera. Autor artykułów poświęconych stosunkom polsko-
-francuskim w XX wieku.
Kontakt: mroz.mar48@gmail.com

Michał Świdwa
absolwent studiów licencjackich na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycz-
nej w Pułtusku. Obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku humanistycznym 
Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, fi lii Akademii Finansów i Biznesu Vi-
stula w Warszawie. Regionalista, zajmujący się obszarem Północnego Mazowsza, a tak-
że historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości i II woj-
ny światowej. Autor publikacji Obrona Pułtuska we wrześniu 1939 r. oraz współautor 
13 Pułk Piechoty w kampanii wrześniowej. Relacje i wspomnienia. 
Kontakt: mfswidwa@googlemail.com

Pozostałe biogramy zostały zaprezentowane w poprzednich numerach.
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