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Grażyna Woźny1

„Powstanie ropczyckie”
w wybranej prasie międzywojennej
Streszczenie
Artykuł stanowi próbę zrekonstruowania przebiegu wydarzeń, które przeszły do historii pod nazwą „powstanie ropczyckie 1933”. Tekst oparto na źródłach archiwalnych, artykułach prasowych różnych orientacji politycznych, wspomnieniach świadków i uczestników buntów chłopskich w Kozodrzy, Nockowej i innych miejscowościach. Dzięki licznym
publikacjom w prasie ustalono nowe fakty, dokładną chronologię wydarzeń i wskazano
przywódców rozruchów. Wbrew dotychczasowej opinii dowiedziono, że rewolucyjne
bunty w Ropczyckiem były zaplanowane. Ich realizację przyśpieszyła w pewnym stopniu
rezygnacja z biskupstwa Leona Wałęgi – przeciwnika polityki ludowej. Inspiratorami
powstania ropczyckiego byli prowokatorzy ludowi oraz komuniści nielegalnie działający
w strukturach partii chłopskich i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”.
Bunty chłopskie pochłonęły życie kilkunastu osób. Było wielu rannych od kul policji, a setki aresztowanych sądzono w Tarnowie, Rzeszowie, Krakowie, a nawet we
Lwowie. Najwyższą cenę za powstanie ropczyckie zapłacili najubożsi mieszkańcy wsi,
którzy z biedy i niewiedzy dali się wciągnąć w konflikt polityczny bez najmniejszych
szans na pomyślne jego zakończenie, czyli poprawę materialnej sytuacji wsi.
Słowa kluczowe: bunty chłopskie 1933, Kozodrza, Nockowa, Komunistyczna Partia
Polski, Stronnictwo Ludowe

Wstęp
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Dr Grażyna Woźny, kustosz, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19, 39-100 Ropczyce, e-mail: g.wozny@bpropczyce.eu
2
Termin „powstanie ropczycko-rzeszowskie” odnosi się do wydarzeń, jakie rozegrały się w powiatach środkowej i wschodniej Małopolski. Zaczęło się od marszu na
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W przededniu 85. rocznicy antysanacyjnych wystąpień chłopskich, które przeszły do historii pod nazwą „ropczyckiego” lub „ropczycko-rzeszowskiego powstania” 2 , warto dokonać rewizji faktów i wydarzeń
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przedstawionych w opracowaniach zachowujących narrację narzuconą
w poprzednich latach przez „jedynie słuszną ideologię”. Wobec licznych
uproszczeń w opisie, interpretacji i ocenie wydarzeń ropczyckich istnieje
konieczność ponownego zbadania podłoża buntów, prześwietlenia celów
i strategii działania organizacji politycznych zaangażowanych w tę walkę,
a także naukowej analizy nieprzebadanych materiałów źródłowych. Do dziś
bowiem w publikacjach o „powstaniu ropczyckim” historycy i badacze
amatorzy, korzystając z opracowań tworzących fałszywą narrację o zajściach, kultywują mit o bohaterach, którzy „rzucali się na policję z gołymi
rękami, bo przecież widły to nie broń” (W.M. 1957: 2).
Opierając się na materiałach prasowych pomijanych w dotychczasowych opracowaniach, podjęto w niniejszym tekście próbę odpowiedzi
na pięć ważkich pytań dotyczących powstania ropczyckiego w 1933 r.,
a mianowicie:
– Dlaczego bunty wybuchły w 1933 r. i to w powiecie ropczyckim?
– Czy było to wydarzenie spontaniczne, czy zaplanowane?
– Kto i kiedy rozpoczął przygotowania do wywołania buntów?
– Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć uczestników starć z policją
w czerwcu 1933 r.?
– Jakie były skutki i cena powstania ropczycko-rzeszowskiego w wymiarze lokalnym i ogólnonarodowym?

1. Geneza antysanacyjnych wystąpień chłopskich
w Ropczyckiem
1.1. Stan badań
U progu naukowych zainteresowań tą problematyką stoi praca Józefa Gójskiego (Gójski 1948), którą wznowiono pod tytułem Strajki
i bunty chłopskie w Polsce (Gójski 1949). Zarysowany wówczas problem opisu buntów chłopskich doczekał się kilku opracowań i jest gruntownie zbadany, szczególnie jeśli chodzi o wielki strajk chłopski w 1937 r.
Znacznie słabsze zainteresowanie historyków towarzyszyło krwawym
Sanok (1930 r.), Jarosław (1931 r.) i walki z policją w Lubli, Jadowie, Daleszycach oraz
Łopanowie i Lesku (1932 r.). Kontynuacją był marsz na Rzeszów w lutym 1933 r.,
a finałem zajścia w Kozodrzy i Nockowej w maju i czerwcu 1933 r. Zorganizowane
przez Stronnictwo Ludowe, KPP oraz ZMW „Wici” manifestacje i marsze głodowe
doprowadziły do starć z policją, w wyniku czego zginęło około 30 osób, a kilkadziesiąt
zostało rannych (W.M. 1957: 2; Hampel 1977: 53–83).
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zajściom w środkowych i wschodnich powiatach województwa krakowskiego w 1933 r.
Wydarzeniami ropczyckimi interesowali się naukowo: Kazimierz Nowak (Nowak 1958), Stanisław Kowalczyk (Kowalczyk 1966), Władysław
Skopiński (Skopiński 1966), Józef Hampel (Hampel 1977). Zajścia w powiecie ropczyckim z 1933 r. omówiono także w kilku pracach zbiorowych
(Pamiętny rok… 1958: 35–53; Z rewolucyjnych walk… 1979: 39–52).
Wymienione opracowania to ważny fundament badań dotyczących
wystąpień chłopskich w Kozodrzy, starć z policją i pacyfikacji Nockowej oraz późniejszych chłopskich procesów sądowych. Publikacje,
o których mowa, opierają się jednak tylko na materiałach Stronnictwa
Ludowego, Komunistycznej Partii Polski (KPP) oraz doniesieniach prasowych „Piasta”, „Zielonego Sztandaru”, „Naprzodu” i „Nowego Przeglądu” (Nowak 1958: 510–529, Hampel 1977: 8). Przy ich redagowaniu
w niewielkim stopniu korzystano ze wspomnień uczestników powstania
ropczyckiego, jak chociażby Franciszka Stachnika, Piotra Chłędowskiego, Aleksandra Nawoja, Walentego Szeligi, Piotra Nędzy czy Franciszka
Szafrańskiego. Pominięte zostały zapiski działaczy komunistycznych
oraz ks. Jana Zwierza – wikariusza z Ropczyc, które znajdują się w zasobach Archiwum Państwowego w Rzeszowie (APRz, KW PZPR
13974; APRz, KW PZPR 14282; APRz, KW PZPR 14086; APRz, KW
PZPR 13908; APRz, KW PZPR13969; APRz, KW PZPR 14125; Stachnik 1967).
Historycy badający „problem ropczycki” opierali się w zasadzie na
materiałach z prasy ludowej i socjalistycznej (zob. tab. 2). Pomijali prasę
katolicką, antysanacyjną i prorządową, a jeśli już sięgali do tego typu
pism, to incydentalnie, by potwierdzić diagnozy dotyczące nędzy wsi
i zadłużenia chłopów u Żydów (Nawsie… 1929: 5; Jak żyje… 1930: 4;
Bobrowski 1932: 5; Co jest… 1932: 5; O opłatach… 1932: 5; Jak wygląda… 1932: 2; Tulej 1932: 2; Klęska… 1932: 5; L. 1932: 7; Henrykowski 1933: 11–20; Hampel 1977: 38, 52).
Niewątpliwie więc selektywny dobór źródeł i dokumentów wpłynął
na stan badań oraz na dotychczasowy opis powstania ropczyckiego, który jest niejasny, mętny i oparty głównie na materiałach partii spod znaku
zielonej koniczynki.

1.2. Postulat badawczy
Mając na uwadze tendencyjność opracowań z okresu PRL, w których winę za dramat i biedę na wsi przypisywano wyłącznie sanacji
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i ludowcom – rzekomym zdrajcom interesów chłopskich (Gójski 1949:
8–9), poddano analizie powstanie ropczyckie widziane przez soczewkę
tekstów głównie z prasy katolickiej i narodowej tamtego okresu. Jest to
istotne dla wyników eksploracji historycznej podejście, ponieważ nieobecna w przywoływanych opracowaniach prasa Kościoła katolickiego
stanowiła ważny segment rynku prasowego. W latach trzydziestych liczyła ponad 200 tytułów, a jej łączne nakłady wynosiły ponad 25% całości nakładów prasy w Polsce. Niewątpliwie prasa religijna cieszyła się
zaufaniem wielu Polaków, dzięki czemu była ważnym medium informacyjnym i opiniotwórczym (Łojek i in. 1988: 70, 115). Czasopisma religijne, chrześcijańsko-społeczne i niezależne wyrażały stanowisko kleru
nie tylko w kwestiach wiary, ale i w sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych, które miały pewien wpływ na wydarzenia w 1933 r.
Na łamach „Currendy”3, „Głosu Narodu” (1893˗1939)4, „Ludu Katolickiego” (1913–1934)5, „Naszej Sprawy” (1933–1939)6 hierarchowie kościelni ostrzegali przed komunizmem (odwołując się do encykliki „Rerum Novarum”), demagogiczną polityką stronnictw ludowych, a także
polityką sanacji. Na łamach tej prasy piętnowano Żydów, którzy żerowali na chłopach i bogacili się na lichwie, a równocześnie brali udział (po
stronie zbuntowanych) w powstaniu ropczyckim. Innego zdania była
redakcja „Piasta”, która przekonywała, że Semici chcieli „okazać swoją
solidarność z chłopami, gdyż ostatnio wytworzył się nastrój takiej siły
3

„Currenda” to tytuł urzędowego pisma diecezji tarnowskiej (okólnika, stąd nazwa
od łacińskiego curro, currere – biec, biegać). W latach 1785–1850 urzędowy okólnik
konsystorza nosił nazwę „Notificationes”. W roku 1851 pojawił się termin „Currenda”
pozostający w użyciu po dziś dzień. Miesięcznik zawierał bardzo zróżnicowane teksty,
od nauczania Kościoła po drobne ogłoszenia. W „Currendzie” zamieszczano także informacje i rozporządzenia władzy świeckiej, zarówno te bezpośrednio ingerujące
w działalność Kościoła, jak i inne, dotyczące szerokiego spektrum życia społeczeństwa.
Zob. Archiwum Diecezji w Tarnowie, http://www.archiwum.diecezja.tarnow.pl/index.php/zasssoob/ działcurrenda.docx (dostęp: 8.12.2017).
4
„Głos Narodu” – dziennik wydawany w Krakowie. Reprezentował poglądy klerykalne i antysemickie. W latach trzydziestych, po zmianie właściciela, stał się gazetą
prorządową. Gazeta krytykowała również rząd oraz prasę hitlerowskich Niemiec. Chwaliła papieża Piusa XI za walkę z totalitaryzmem III Rzeszy i z pogańskim rasizmem
(Łojek i in. 1988: 66, 115, 171).
5
„Lud Katolicki” – tygodnik dla ludu katolickiego wydawany od 1921 r.
w Krakowie w nakładzie do 50 tys. egzemplarzy. Pismo zawierało wiadomości
z życia politycznego, polemiki z innymi pismami i listy od czytelników (Dunin-Wąsowicz 1952: 241).
6
„Nasza Sprawa” – tygodnik katolicki diecezji tarnowskiej wydawany przez Akcję
Katolicką w Tarnowie w ośmiotysięcznym nakładzie. Celem pisma było budowanie
jedności społecznej (Od Redakcji 1933: 4).
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chłopów w powiecie, iż nie tylko nikt nie odważył się iść przeciwko
chłopom, ale nie chce być na boku, aby nie podejrzewano go o sprzyjanie wrogom chłopów” (40.000 chłopów… 1933: 8).
Można przypuszczać, że dzięki zaangażowaniu Żydów w wiece
i marsze ich sklepy nie były demolowane ani okradane przez zbuntowane chłopstwo zmierzające do Kozodrzy z Nockowej i okolicy, co
też zauważył korespondent „Nowego Przeglądu” w depeszy zatytułowanej Walki chłopskie w Galicji Środkowej (Walki… 1933: 64, zob.
Autorytet… 1931: 83–102; Orędzie… 1931: 131–135; Witos dziś…
1932: 2; Pakt ludowców… 1933: 3; Nowy dekret… 1934: 13; Kap.
1936: 232–233).
Polemiki prasowe pomiędzy zwolennikami rządu, opozycją a prasą
niezależną nie tylko podważały autorytet polityków i rządu, ale prowadziły dość często do likwidacji lub konfiskaty pisma. Efemerydalny tygodnik „Głos Wolny. Bezpartyjny dwutygodnik informacyjny miasta
Rzeszowa i okolicy” był konfiskowany z powodu zamieszczania krytykujących rząd pomajowy niewybrednych tekstów pochodzących, np.
z „Zielonego Sztandaru”. W artykule Kloaka polityczna (będącym częściowym przedrukiem z „Zielonego Sztandaru”) redakcja pisała o ograniczaniu swobód obywatelskich przez sanację, której członkami byli
„szuja i łotr spod ciemnej gwiazdy” („Zielony Sztandar” 1933: 3–4).
Podejmowana na łamach „Głosu Wolnego” krytyka Piłsudskiego i rządu
– winnych zapaści gospodarczej wsi – doprowadziły do zamknięcia pisma. Los „Głosu Wolnego” podzielił także „Głos Jarosławski”, który
w „obłędnej polityce sanacji” dostrzegał tragedię Polski. Zdaniem redakcji za przyzwoleniem rządu niszczone były katolickie drukarnie, kółka
rolnicze oraz Towarzystwo Szkoły Ludowej i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, będące ostoją polskości. „Głos Jarosławski” uzasadniał,
iż organizacje kierowane przez Polaków stanowiły przeciwwagę dla
wciskających się wszędzie Żydów. Redakcja dowodziła, że sanacja znalazła w Starozakonnych naturalnego sprzymierzeńca i powiernika antypolskich interesów (Konsekwencje… 1933: 5). O rzeczywistych powodach zamknięcia „Głosu Wolnego” napisała jedynie endecka gazeta
„Ziemia Rzeszowska”, która śmiało i odważnie zwalczała „Gazetę Rzeszowską”, czyli organ BBWR i Koła Rzeszowskiego „Związku Naprawy
Rzeczypospolitej”. Redaktorzy endeckiego tygodnika krytykowali pismo
BBWR za brak zainteresowania lokalnymi problemami, za oderwanie od
rzeczywistości, partyjniactwo, „kolesiostwo i adorowanie” swojej partii
(Dlaczego przestał… 1932: 2; Upadek gospodarczy… 1933: 1–2; zob.
Darłakowa 1966: 11, 45).
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2. Przyczyny buntów chłopskich w powiecie ropczyckim
w świetle doniesień prasowych
Badając przyczyny buntów, należy przeanalizować sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą, o której rozpisywała się prasa przedwojenna, oraz przywołać źródła i fakty mające pośredni i bezpośredni
wpływ na wybuch zamieszek w tym regionie.
Geneza buntów chłopskich sięga początku lat trzydziestych, gdy
w Polsce nastąpił kryzys gospodarczy. Wówczas w powiecie ropczyckim
zajmującym obszar 1140,6 km2 i zamieszkanym przez 110 714 osób,
utrzymujących się głównie z karłowatych gospodarstw rolnych, częstym
zjawiskiem była bieda, a nawet głód. Wskutek „nożyc cenowych” gospodarstwa nie były w stanie wyżywić domowników. Diametralnie spadła także sprzedaż artykułów przemysłowych; zapałki dzielono na czworo; mydło do prania zastępowano popiołem drzewnym, a balię – deską
z kijem nad rzeką lub stawem w Brzezinach (Panaś 1929: 4; O niektórych… 1931: 1; Nędza… 1931: 2; O opłatach… 1932: 5; Oceny… 1932:
6; Szafrański 1979: 3).
Nic dziwnego, że powszechnym zjawiskiem na ziemi ropczyckiej
był nie tylko głód fizyczny, ale i głód ziemi. Pomoc materialna i dożywianie dzieci świadczone przez starostę Tadeusza Celewicza i Powiatowy Związek Kół Towarzystwa Szkoły Ludowej tylko w niewielkim
stopniu polepszały warunki życia (Straszna… 1931: 1; Po spisie… 1932:
2; L. 1932: 7; O niektórych… 1931: 1). Jedynym wyjściem dla bezrobotnych była ucieczka ze wsi, dlatego w latach 1921–1931 powiat opuściło ponad 4800 osób. Emigracja zarobkowa nie przyniosła rozwiązania
kluczowego problemu „zbędnych rąk”, czyli bezrobocia. W lawinowym
tempie rosło zadłużenie chłopów u Żydów trudniących się lichwą,
o czym pisał anonimowy korespondent w słowach: „lichwa tuczy się
naszą krwawicą, pobierając nie 15, ale 24, a nawet 36 procent odsetek.
A biedny chłop jeszcze by chętnie żyda i w rękę pocałował za to, że ten
mu lichwiarskiej udzielił pożyczki” (L. 1932: 7). Czynniki ekonomiczne
prowadziły do upadku gospodarczego powiatu ropczyckiego i jak twierdził Witos, do „zniszczenia wsi i Polski przez pomajowy rząd” (Ceny
przemysłowe… 1932: 1; Deficyt… 1932: 1–2; Jankowski 1932: 1–2;
Wudor 1932: 1–2; Ceny na… 1932, 3; Ucieczka… 1932: 2; Jak żyje…
1930: 4; Henrykowski 1933: 13; Witos 1967: 248).
Wyniszczenie wsi – moralnej i materialnej siły narodu – budziło
sprzeciw hierarchów kościelnych i adwersarzy sanacji, dlatego zgodnie
domagali się pomocy materialnej (soli, nafty, zapałek), obniżenia cen
artykułów przemysłowych, nisko oprocentowanych kredytów, podnie-
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sienia cen za płody rolne, ulg i odroczenia spłaty podatków (Ulgi…
1931: 1; Autorytet… 1931: 83–102; Jałowy 1931: 1; Ceny przemysłowe… 1932: 1; Ceny na… 1932: 3; Wierczak 1932: 1; Jankowski 1932:
1–2; Bobrowski 1932: 1; Kwestia żydowska… 1933: 2). Co odważniejsi
księża kierowali także apele do rządu i domagali się „nie cudów, ale
ratunku” (Korpała 1932: 3), bo – jak dalej pisał „Lud Katolicki” –
„obecny stan na wsi jest nie do zniesienia (…). Świecimy szczapami,
zapalamy ogień krzesiwem (…), cofamy się do jaskiniowców…” (Korpała 1932: 3–4).
Wołanie o pomoc do rządzących płynęło równocześnie za pośrednictwem prasy lewicowej, katolickiej i narodowej. Redaktorzy byli zdeterminowani i konsekwentnie informowali na łamach swych pism o beznadziejnym położeniu małorolnych i bezrolnych chłopów oraz nadciągających niebezpieczeństwach. Różnica polegała na tym, że każdy organ
prasowy zagrożenia dostrzegał gdzie indziej. Mieszkańcy wsi związani
z ruchem ludowym zło upatrywali w antywiejskiej polityce pomajowych
rządowców, kler ostrzegał przed demagogiczną retoryką Witosa, jego
zwolenników i komunistów. Z kolei rządzący, którzy deficyt budżetowy
próbowali naprawiać, ściągając podatki ze wsi, niebezpieczeństwo widzieli w działaczach SL sprzeciwiających się egzekucjom podatkowym.
Rosnące napięcie społeczne w regionie dostrzegał „Głos Wolny. Bezpartyjny dwutygodnik informacyjny miasta Rzeszowa i okolicy”, który
ostrzegał przed rosnącą nienawiścią klasową i terrorem, jakie ujawniły
się „za sprawą nieudolnej polityki rządu” (Stachnik 1931: 3; Jankowski
1932: 1–2; Wierczak 1932: 1; Wudor 1932: 1–2).
Z reprymendą wobec władz wystąpił również profesor J. Bobrowski,
który ostrzegał rząd przed radykalizmem i wrogością. W felietonie Co
wieś boli pisał: „cicha i potulna wieś – dzięki konserwatywnym zaletom
(…) przetrzymuje różne kryzysy (…). Jednak we wszystkim musi być
umiar. Nie wolno (…) dopuszczać do ostateczności, jeżeli można niewielkim kosztem przyjść skołatałemu społeczeństwu z pewną ulgą
i pomocą” (Bobrowski 1932: 1). Za pośrednictwem „Ludu Katolickiego”
również sami chłopi wysuwali do sejmu i senatu żądania, pisząc: „dajcie
nam kredyt możliwy, puśćcie trochę krwi do organizmu – nie zwlekajcie, bo zginiemy” (Korpała 1932: 4). Wskazywali na przyczyny biedy
i wzywali rząd do walki z lichwą oraz nieuczciwym handlem, na którym
traci całe społeczeństwo, a zyskują jednostki, które jak „gangrena niszczą organizm społeczny, by zapewnić tylko sobie wysoki standard życia
i czerpać ogromne zyski” (Czyśmy w Polsce… 1932: 1–2; zob. też: Kwestia… 1933: 2; Prawda o żydach… 1933: 2; Konkurencja… 1932: 3).
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Mimo wielu wniosków, petycji i apeli rząd, zdaniem publicystów,
niewiele uczynił dla poprawy sytuacji materialnej chłopów. Na brak
działania ze strony rządu skarżył się na łamach „Piasta” ukrywający się
pod pseudonimem „Michałek” korespondent, który za sukces sanacji
uznał jedynie postęp w zadłużaniu wsi u lichwiarzy i bankierów. „Michałek” zachęcał chłopów, którzy dali się „uwieść sanacyjnej pokusie”,
aby przyjrzeli się wydarzeniom brzeskim, polityce gospodarczej,
a wreszcie i samemu staroście ropczyckiemu, który namawiał do głosowania na Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR) w zamian za
nisko oprocentowane pożyczki (Michałek 1931: 6; Opieka… 1931: 6).

2.1. Wzrost politycznego napięcia i podziałów społecznych
w Ropczyckiem
Rosnąca fala niezadowolenia społecznego i nadmierne obciążanie
podatkami wywołały zwątpienie nawet u osób, które dotychczas popierały Józefa Piłsudskiego. Z satysfakcją pisał o tym „Nowy Przegląd”, który dzięki kilku korespondentom działającym w ropczyckim regionie
trafnie zauważył wzrost poparcia dla KPP wśród osób opowiadających
się dotychczas po stronie sanacji. Zagrożenia, jakie niosła propaganda
komunistyczna, były przedmiotem troski tarnowskiego biskupa Leona
Wałęgi, dlatego niestrudzenie w listach pasterskich i powołanym przezeń
„Ludzie Katolickim” przestrzegał przed agitacją komunistów w środowiskach robotniczych i wiejskich (Henrykowski 1933: 12; Florjański 1933:
23; W czterdziestą… 1931: 2; Sabatowicz 1930a: 1; Autorytet… 1931:
97–104; Z pod zielonego… 1932: 1; Skąd Piastowcy… 1932: 1; Ks. Arcybiskup… 1933a, 39–42; Pakt ludowców… 1933: 3; Ks. Arcybiskup…
1933b: 1).

2.2. Propagandowa działalność Stronnictwa Ludowego
w latach 1930–1933
Głębokie podziały w społeczności ropczyckiej uwidoczniły się po
wyborach do sejmu i senatu w 1930 r., kiedy to w ogólnopolskim wymiarze niekwestionowane zwycięstwo odniósł BBWR. Wielkim przegranym okazało się PSL Piast z bloku Centrolewu (lista nr 1). Porażka
ludowców skupionych wokół Wincentego Witosa nie dotyczyła jednak
ropczyckiego powiatu (okręg 46), ponieważ na listę Centrolewu (nr 7)
oddano dwa razy tyle głosów, co na BBWR. Dzięki ustąpieniu z kandy-
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dowania Jana Jedynaka, a także dzięki sprzyjającej geografii wyborczej
(okręg 46 obejmował także: Jasło, Strzyżów, Kolbuszową, Mielec i Tarnobrzeg) oraz twardemu elektoratowi w powiecie ropczyckim, zwanym
przez historyków „bastionem”, „klejnotem w ruchu ludowym”, a przez
komunistów cebulowem, do sejmu z ramienia PSL Piast dostał się Franciszek Stachnik z Pietrzejowej. Szybko też stał się on oczkiem w głowie
Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera, który nigdy nie ośmielił się
publicznie skrytykować Stachnika. Poseł był w zamian lojalny i przez
45 lat ściśle realizował wytyczne mentora ruchu ludowego. Zapewne
z tego powodu Stachnik był przez socjalistów nazwany „wielkim Witosem”, „komendantem straży pożarnej od gaszenia nastrojów rewolucyjnych” oraz „tchórzem i zdrajcą sprawy chłopskiej” (KW PZPR 13527:
113; KW PZPR 14113: 81; Rezultat wyborów… 1930: 2–3; Stachnik
1931: 3; Walki… 1933: 65; Stachnik 1967: 10; Hampel 1977: 5; Z rewolucyjnych… 1979: 40; Woźny 2015: 126–127).
Nowa sytuacja zrodziła się po 15 marca 1931 r., kiedy to rozpoczął
się w Warszawie kongres zjednoczeniowy, w którym uczestniczył nowo
wybrany poseł z Pietrzejowej. Wówczas powołano Stronnictwo Ludowe
(SL), którego celem stała się walka z rządami sanacji, obrona demokracji
oraz politycznych i gospodarczych interesów wsi dla działania na rzecz
Polski Ludowej. Powstał także organ prasowy – „Zielony Sztandar”,
który jednak nie zdobył czytelników na ropczyckiej wsi, zdominowanej
przez „Piasta”. Z tego względu niewiele tekstów na temat ropczyckich
zajść pojawiło się w „Zielonym Sztandarze”. Ponadto warszawska cenzura czuwała, aby o buntach raczej nie pisano, stąd też ważne materiały
były wycofywane z publikacji. W tym kontekście na uwagę zasługuje
relacja anonimowego autora zatytułowana Krwawe wypadki w Małopolsce, którą cenzor „wyciął” z 48 numeru pisma (Zjednoczenia… 1931:
1–2; Stachnik 1933b: 2; Po zajściach… 1933: 2; Idziecie na… 1933: 1;
Krwawe wypadki… 1933: 4; Wielkie procesy… 1933: 2; Jak robiono…
1934: 1; Program Stronnictwa… 1966: 14; Stachnik 1967: 79; Sobol
2008: 14).
Dominacja partii Piast i jego organu prasowego w Ropczyckiem była zasługą Stachnika, który zacięcie zwalczał gazety klerykalne, gdyż
rozbijały – jego zdaniem – jedność chłopską i polaryzowały środowiska
wiejskie. Szczególne niebezpieczny był, według Stachnika, „Lud Katolicki”, ponieważ „dziady kościelne handlują i uporczywie i natrętnie do
rąk wpychają na kościele. (…) Nadmienić z przyjemnością należy, że
mimo silnej agitacji, chłopi ze wstrętem odpychają od siebie »Lud Katolicki«, gdyż przekonali się niezbicie, iż to pismo zwalcza ruch ludowy”
(Stachnik 1967: 6). Można wnioskować, że wrogość do czytelników
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„Ludu Katolickiego” wzięła się stąd, że tygodnik ten „obnażał” obraz
partii ludowej i Wincentego Witosa. Zdaniem tarnowskiego tygodnika
Witos był „bezbożnikiem, demagogiem i politykiem żerującym na ludzkiej nędzy” (Witos dziś… 1932: 2), bezpodstawnie kreowanym w „Piaście” na bohatera, patriotę męczennika, a nawet świętego (Precz z…
1932: 3; Ferment… 1932: 2; Witos dziś… 1932: 2; To Piasta… 1932: 8;
Chmura… 1933: 4; Było nie… 1933: 2).
Po warszawskim kongresie zjednoczeniowym skupieni wokół Piasta
działacze ludowi z nadzieją przyjęli wiadomość o powstaniu jednolitego
Stronnictwa Ludowego, choć krytycznie nastawieni obserwatorzy ówczesnej sceny politycznej dostrzegali brak zgody pomiędzy liderami
połączonych partii, prywatę i wzajemną nieufność. Pisał o tym „Lud
Katolicki”: „W zjednoczeniu tem (…) jest jakaś walka, zdaje się zazdrość, ażeby który z dawnych przywódców nie urósł trochę wyżej od
drugiego. Zdaje się, że Witos z Putkiem i Wroną nie mogą na siebie
prosto patrzeć. Wydaje się, że jedni ciągną do współpracy z lewicą, drudzy z prawicą” (J.K. 1932: 2). Zjednoczenie stronnictw ludowych ostro
skrytykowali socjaliści, uważając działalność Witosa, Wrony i Roga
jedynie za „manewry ludo-faszystów”, których celem jest, według „Nowego Przeglądu”, utrzymanie mas chłopskich w ryzach lojalności,
a uchwała programowa wypracowana na kongresie „jest sypaniem piasku w oczy (…). Zwykłym szwindlem (…). Dlatego żądania SL są więc
żądaniami kułaka, który chce z biednego chłopa zedrzeć tyle, ile się da”
(Henrykowski 1933: 17–19). Widoczne animozje, które nasilały się
w łonie SL, wykorzystali socjaliści, aby dyskretnie wprowadzić swoich
w struktury wiejskich społeczności (Komuniści… 1932: 4).
Powstanie Stronnictwa Ludowego zaowocowało w powiecie ropczyckim pomnożeniem komórek SL oraz kół Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” – kuźnicy kadr ruchu ludowego. Młodzież zrzeszona w tej
organizacji żądała ziemi na własność dla osób, które ją uprawiają, argumentując tym, że „obecny ustrój kapitalistyczny oparty jest na wyzysku
człowieka przez człowieka”. Dlatego domagała się, aby ogół dóbr przeszedł bez wykupu na rzecz całego społeczeństwa. Były to więc postulaty
bliskie tym, które głosiła zdelegalizowana KPP. Warto zauważyć, iż
szczególna aktywność młodzieży „wiciowej” widoczna była w Nockowej, Kozodrzy i Wólce. Zrodziło to niepokój w społeczności ropczyckiej
dostrzegającej w tej organizacji – zdaniem części publicystów – „wylęgarnię bezbożników”, skupisko masonów, Żydów i komunistów, którzy
przeniknęli do ludowych struktur po zjednoczeniu się partii chłopskich
(Drgawki… 1931: 3; Program… 1932: 1; Nasza… 1932: 1; Żydzi…
1932: 1; Młodzież… 1934: 1–3; Siewierski 2000: 15–16).
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Problem wyłuszczała „Ziemia Rzeszowska”, która w obszernym
artykule informowała, że ponad 70% młodzieży żydowskiej to socjaliści
i „apostołowie bolszewizmu” w Polsce, którzy w bursach młodzieżowych bezczelnie drwią z rządu, „wciskają się w żywotne sprawy
narodu i tym zagrażają niezawisłości państwowej”, co zdaniem redakcji
„świadczy o bezdennej nienawiści rasy żydowskiej do nas, Polaków”.
Dlatego redakcja postulowała, aby przeciwstawić się wywrotowcom
i apelowała, by nie czekać, „aż Żydzi i bolszewicy rozpętają najniższe
instynkty, które doprowadzą do dramatu” (Żydzi… 1932: 1). Na dodatek
na łamach kilku tytułów semicką młodzież przedstawiano jako
przybudówkę komuny aktywnie uczestniczącą w wiecach i marszach
antyrządowych (Ilość Żydów… 1932: 4; Po spisie… 1932: 2; Strajk w…
1932: 4; 40.000 chłopów… 1933: 8; R. 1935: 497–498; Kap. 1936:
232–233; Czy koniec… 1936: 459; ms. 1937: 132).

2.3. Agitacyjna działalność posła Franciszka Stachnika
w latach trzydziestych
W powiecie ropczyckim promotorem działalności i rozwoju struktur
SL oraz kół młodzieżowych był Franciszek Stachnik, który do czasu
zajść w Kozodrzy cieszył się zaufaniem i poparciem chłopów. Był dobrym mówcą, chętnie wypowiadał się na tematy gospodarcze i polityczne, które dawały mu możliwość krytykowania sanacji i demonstrowania
wrogości do rządu. Sprzyjali temu ludowcy flirtujący z komunistami.
Wprawdzie Stachnik wiedział o kryptokomunistach w swoim otoczeniu,
ale nie był im przeciwny, bo jak tłumaczył we wspomnieniach: „wspólny
cel – walka z obozem i dyktaturą sanacyjną sprawiły, że z czasem komuniści w tej walce byli naszymi sprzymierzeńcami. Wspólnie byliśmy
szykanowani, a posłowie ludowi jak to i komuniści byli wydawani przez
Sejm sądom” (KW PZPR 14113: 9).
Stachnik w latach trzydziestych uczestniczył w kilkudziesięciu wiecach, które sam niejednokrotnie organizował, m.in. w Borowej (19 lipca
1931 r.), w Trzcianie (24 stycznia 1932 r.), w Sędziszowie Małopolskim
(21 kwietnia 1933 r.) czy w Gołuszowicach (26 kwietnia 1933 r.).
W tych miejscowościach z udziałem prezesa Wincentego Witosa i tysięcy chłopów wygłaszał referaty o stanie gospodarczym państwa, po czym
oskarżał rząd o niszczenie wsi.
Kilkakrotnie, bez zgody starosty, organizował zebrania i nielegalne
demonstracje w powiecie ropczyckim, m.in.: w Dębicy, Ropczycach,
Pietrzejowej, Bystrzycy, Czarnej, Kozodrzy, Witkowicach, Gnojnicy,
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Zagorzycach, Szkodnej, Łopuchowej i Nawsiu Brzosteckim7. Występował wówczas przeciwko „rządom pułkowników”, podważał ustawy
i normy prawne, które jego zdaniem wzmacniały tylko rząd i pozwalały
na kontrolowanie wielu obszarów życia społecznego. Przekonywał, że
małorolni ponoszą duże ciężary podatkowe, a rząd mimo to najbardziej
gnębi i niszczy wieś. Poseł Stachnik wzywał chłopów do bezkompromisowej walki, terroru i największych ofiar w obronie swych praw i zagrożonej egzystencji. Na fali jego wystąpień podejmowano rezolucje,
w których „domagano się ustąpienia rządów sanacji i powołania rządów
ludowych” (Powiat Ropczyce… 1933: 7); narastał bunt biedoty wiejskiej
i zacieśniały się relacje między socjalistami, którym chętnie udzielano
głosu na „stachnikowskich wiecach” (KW PZPR 14113: 3, 9; Uczestnik
wiecu 1932: 3; Stachnik 1933a: 4; Powiat Ropczyce… 1933: 7; Młodzież
chłopska… 1934: 1–3; Kowalczyk 1966: 377; Hampel 1977: 20).
Wieloletnia agitacja pod kierownictwem Stachnika oraz wybory
brzeskie doprowadziły do głębokich podziałów na wsi, które skutkowały
wzrostem niezadowolenia, radykalizacją postaw oraz zaostrzeniem stosunków z obozem sanacyjnym. Do walki ropczyckich chłopów z rządami Piłsudskiego włączyli się komuniści, którzy mobilizowali biedotę
i zrujnowanych chłopów do udziału w marszach głodowych i stawiania
żądań, takich jak: ziemia bez wykupu, zasiłki w naturze (zboża na zasiew, pasza dla zwierząt) oraz gotówka na przeżycie. Małorolni i bezrolni chłopi, a także zadłużeni i bezrobotni jedyną szansę zdobycia ziemi
i polepszenia warunków bytowania widzieli w strajkach i marszach.
W okresie wielkiego kryzysu w Polsce wybuchło przeszło 1800 strajków,
w których wzięło udział ponad 800 tys. osób występujących z żądaniami
gospodarczymi, społecznymi i politycznymi (Gójski 1949: 30–31).
Fala niepokojów rozlała się również w powiecie ropczyckim, gdzie
dominujące wpływy mieli Franciszek Stachnik i poseł Jan Piróg z powiatu pilzneńskiego. Obaj organizowali strajki i zebrania z udziałem
kryptokomunistów, szkolenia grup młodzieżowych, tzw. bojówek, które
uczestniczyły w zamieszkach w Kozodrzy (Kowalczyk 1966: 376). Szalę
goryczy ludowców przelały represje wobec liderów Centrolewu, których
oskarżono o przygotowanie zamachu na rząd. W procesach politycznych
toczących się od października 1931 r. do stycznia 1932 r. zeznawał m.in.
Stanisław Kot – wolnomularz z Rudy. Obrońca ludowców i mentor
ZMW Wici potwierdził przed sądem, że osobiście nagłośnił za granicą
protest profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w obronie więźniów
7

Za tę działalność był cztery razy ukarany finansowo przez starostę Tadeusza Celewicza (KW PZPR 14113: 2).
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brzeskich, co zagraniczne media wykorzystały przeciwko Polsce, oskarżając „rządy pułkowników” o brak demokracji i łamanie swobód obywatelskich w życiu publicznym (Rezultat wyborów… 1930: 2–3; Odgłosy
protestów… 1931: 1; Rozprawa brzeska… 1931: 3; Przywódcy „Centrolewu”… 1931: 1; Jeszcze słówko… 1931: 1; Wieś przeciw… 1931: 4;
Proces o zamach… 1931: 4).
Polityczne napięcia, kryzys gospodarczy, przesilenia na wsi oraz zapowiedź egzekucji zaległych podatków wykorzystali liderzy Stronnictwa
Ludowego, z Franciszkiem Stachnikiem na czele. Ponieważ cieszyli się
silnym poparciem pięciu tysięcy członków i czterech tysięcy młodzieży
wiciowej w powiecie ropczyckim, bez większych przeszkód podburzyli
i przekonali ludność do niepłacenia podatków i marszów na miasta. Zdaniem „Ludu Katolickiego” SL prowokowało wiece i demonstracje, by
wywrzeć presję na sanację i jej dyktatorski rząd. Redakcja ujawniła nawet schemat działania agitatorów, pisząc: „Gdy się zbierze dość liczny
tłum w pochodzie (z kobietami i dziećmi na czele), wyskakuje mówca
i stekiem obelg obrzuca władze administracyjne i policję. Agitator liczy
przytem na sprowokowanie policji do czynnego wystąpienia, by móc
potem krzyczeć, że policja napada na bezbronny tłum” (Zawsze… 1932:
1–2). Dokładnie taki sam scenariusz prowokacji zastosowano w Kozodrzy i Nockowej w czerwcu 1933 r. (KW PZPR 13527: 6; Wielka akcja… 1932: 10; Bunty pod cieniem… 1932: 13; Kowalczyk 1966: 375).

2.4. Biskup Leon Wałęga i sprawa chłopska
W atmosferze narastającego konfliktu z rządem, podsycanego przez
zwolenników Witosa, bezprecedensowym wydarzeniem była rezygnacja
z biskupstwa Leona Wałęgi. O powodach decyzji duchownego z żalem
informował „Lud Katolicki”. W maju 1932 r. wiadomość tę przekazano
we wszystkich kościołach diecezji tarnowskiej.
Bp Leon Wałęga znany był z troski o tzw. sprawę ludową, dzięki
temu uzyskał zgodę papieża Piusa X na walkę z „grzeszną polityką”
i „fałszywymi przyjaciółmi ludu” (Wałęga 1903: 97–111). Uważał bowiem, że zwolennicy Jana Stapińskiego zagrażają wierze, Kościołowi
katolickiemu, przekłamują nauczanie biskupa i atakują duchowieństwo
na łamach „Przyjaciela Ludu”. Dla skutecznej ochrony przed „rozbuchaną polityką ludową” i rzetelnego informowania społeczeństwa ponowił
zakaz czytania „Przyjaciela Ludu” wydany przez swojego poprzednika,
biskupa Ignacego Łobosa w 1893 r. Ponadto założył tygodnik „Lud Katolicki”, wokół którego skupili się politycy Stronnictwa Katolicko-
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-Ludowego, aby przeciwstawić się „demonicznej” agitacji ludowców
i komunistów w diecezji tarnowskiej (Wałęga 1903: 97–111; To Piasta… 1932: 8; Zawsze… 1932: 1–2; Jak wygląda… 1932: 2; Ks. Arcybiskup… 1933a: 41–42; Mowa żałobna… 1933: 49; Nasze hasło… 1934: 1;
Nowy dekret… 1934: 13).
Redakcja „Ludu Katolickiego” zachęcała do zdobywania wiedzy,
odrzucenia znachorów, wróżbitów i agitatorów, argumentując, że „gdy
chłop będzie miał swój rozum, swoje rozeznanie sprawy, to przepędzi
agitatorów z Rosji i wysłanników Witosa” (Precz z… 1932: 3). Nowo
powstały periodyk wskazywał drogę, jaką powinni kroczyć politycy,
dając za przykład Jakuba Bojkę, „potomka i spadkobiercę kmieci, którzy
z synami szlacheckimi stanęli do walki w 1831 i 1863 roku” (Witos
i Bojko, 1932: 2). Niejako w opozycji do Bojki „Lud Katolicki” ukazywał Wincentego Witosa, w którym widział: „oszołoma ogarniętego manią władzy pod wpływem Żydów i komunistów, podżegacza odciągającego ludzi od wiary katolickiej” (Tulej 1932: 2, zob. Sabatowicz 1930b:
1–2; Komunizująca… 1930: 1–2; Tygodnik… 1930: 2; Jałowy 1931: 1;
Nie narzekać… 1932: 1). Ponadto tarnowski periodyk opisywał koneksje
Witosa z Żydami (u których rzekomo zasięgał porad) i bliskie relacje
z komunistami, czego dowodem miał być jego wywiad w „Naprzodzie”,
w którym poparł „program bolszewicki (…) głoszący hasło wywłaszczenia bez odszkodowania oraz upaństwowienie wszystkiego” (Pepeesowskie… 1933: 1, zob. Pakt ludowców… 1933: 30). Pismo biskupa
Wałęgi zarzucało partii Witosa utrzymywanie ludzi w zabobonie i ciemnocie, brak wykształconych członków stronnictwa i chęć utrzymania się
za wszelką cenę przy władzy8. Powołując się na wypowiedzi profesora
Franciszka Bujaka, redakcja przekonywała, że politycy ludowi to „znachorzy”, dla których „inteligencja ludowa jest niebezpiecznym rywalem,
i dlatego starają się oni wszelkimi sposobami – sprytem, pochlebstwem,
obietnicami lub nawet przekupstwem – nie dopuścić do pracy wśród
ludu inteligentniejszych od siebie jednostek” (Małyszko 1933: 2, zob.
Precz… 1932: 3). „Lud Katolicki” przestrzegał także przed ludowcami,
którzy po przewrocie majowym podsycali nienawiść do rządzących
i wprowadzali demagogiczne ideologie na wieś. W swej propagandzie
posunęli się do takiego stopnia, że niektóre czasopisma dopatrywały się
u Witosa i jego popleczników nawet sukcesji po Jakubie Szeli (Skąd
8

Przykładem usunięcia ze struktur ropczyckiego Stronnictwa Ludowego jest sprawa Jana Henryka Jedynaka z Paszczyny, którego liderzy SL wyrugowali z kandydowania
na posła. Dzięki temu w wyborach kandydował i wygrał Franciszek Stachnik
z Pietrzejowej. O kulisach nagonki na Jana Henryka Jedynaka pisze: Hampel 1977: 19;
Woźny 2015: 244.
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Piastowcy… 1932: 1; Witosowe… 1932: 2; Ferment… 1932: 2; Tulej
1932: 3; J.K. 1932: 2; Precz z… 1932: 3; Pod sąd… 1933: 1; Krwawa
zjawa… 1933: 1; Sztandar… 1933: 1; Pepeesowskie… 1933: 1).
Biskup Wałęga oraz redakcja „Ludu Katolickiego” byli dla działaczy ludowych potężnym przeciwnikiem, dlatego nie dziwi fakt, że wiadomość o ustąpieniu biskupa z urzędu ludowcy przyjęli z zadowoleniem.
Od tej bowiem pory ich działalność i politykowanie nie były hamowane
przez kler, jak za czasów hierarchów Łobosa i Wałęgi. W nowej sytuacji
znakomicie odnaleźli się działacze ludowi na czele z Witosem, którzy
wiosną 1932 r. rozpoczęli akcję skierowaną przeciwko miastom polegającą na m.in. wstrzymywaniu dostaw żywności ze wsi. Niemal w każdą
niedzielę wiecowali, słali rezolucje wzywające do rozwiązania sejmu,
urządzali marsze głodowe i pochody, byleby utrzymać niepokój i wrzenie na wsi (Smutna… 1932: 2; Zawsze jednaki… 1932: 1).

3. Przebieg antyrządowych wystąpień chłopskich
wykreowany w prasie
Po rezygnacji z funkcji bp. Wałęgi ludowcy rozpoczęli wzmożoną
agitację w miejscowościach, w których posiadali silne poparcie polityczne9. W miastach i wioskach organizowali wiece, strajki i masowe protesty przeciwko „dyktaturze faszystowskiej Piłsudskiego” (Krwawa…
1932a: 2–3; Piast 1932: 1; Góra Ropczycka… 1933: 2; „Zielony Sztandar” 1933: 3–4; Henrykowski 1933: 11). Rozhuśtane nastroje wsi skutecznie wykorzystali komuniści, którzy wiosną 1932 r. przystąpili do
realizacji własnego politycznego projektu. Strategia KPP polegała na
budowaniu przez długi czas napięcia wśród mas chłopskich po to, by
wspólnie ze SL wyprowadzić ludność wiejską na ulice. W efekcie tego
mieszkańcy wsi mieli przystąpić do rewolty, wywołać rebelię przeciwko
„rządowi pułkowników”, walczyć z policją tak, by nie ustrzec się ofiar.
Opracowana przez wyznawców ideologii komunistycznej taktyka przyniosła w krótkim czasie zamierzone rezultaty. Widownią tych zdarzeń
9

Szerokie poparcie w dekanacie wielopolskim dla Stronnictwa Ludowego było zasługą działaczy ludowych i posła Jana Babicza z Niedźwiady – zwolennika Jana Stapińskiego, przeciwnika kleru, ziemian i Żydów. W dekanacie ropczyckim antyklerykalną
i antyrządową działalność prowadził poseł Franciszek Stachnik z Pietrzejowej ze swoimi
zwolennikami. Przynależność do danej parafii i dekanatu miała pewien wpływ na funkcjonowanie struktur lokalnych partii chłopskich. W regionie ropczyckim w niedziele po
mszy chłopi spotykali się na zebraniach i nabywali tego dnia prasę ludową (Woźny 2015:
101–133, 219).
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stały się: Kozodrza, Grabiny i Nockowa, w których doszło do kilku napadów na policję. Informowali o tych wypadkach korespondenci „Nowego Przeglądu”, „Nowin Codziennych” oraz Polska Agencja Prasowa
(Egzekucja… 1933: 2; Flirty… 1933: 2).
W sytuacji gdy gwałtownie pogarszały się warunki materialne społeczeństwa, a na wsi rosła niechęć do ziemian i księży, do głosu doszli
działacze skupieni wokół czasopisma „Chłopska Przyszłość” (1931–
1932), którzy starali się „zasiać” komunistyczną ideologię na ziemi ropczyckiej. I chociaż liderów aresztowano w 1933 r., to w powiecie ropczyckim dość swobodnie działalność komunistyczną prowadzili nadal
m.in.: Klemens Trojan z Bobrowej, Franciszek Żabicki z Żyrakowa, Jan
Dumanowski z Róży, Feliks Zawiślak z Gnojnicy, Wojciech Kiciński
z Nockowej i Piotr Nędza z Brzeźnicy. To właśnie oni, kierowani przez
Piotra Chłędowskiego, utworzyli z ludowcami (m.in. z sołtysem Kozodrzy Ludwikiem Wanatem) radykalną grupę utrzymującą stały kontakt
z aktywem KPP w Dębicy. Niemal wszyscy sympatycy KPP należeli do
kół SL i organizacji młodzieżowych. O tej przynależności wiedzieli prezesi ropczyckich kół Stronnictwa Ludowego oraz posłowie, także Franciszek Stachnik. Ten nieformalny sojusz z komunistami zatajono jednak
przed szeregowymi członkami w obawie przed utratą zaufania u chłopów, którzy pod wpływem prasy („Ludu Katolickiego”, „Rycerza Niepokalanej”, „Ziemi Rzeszowskiej”, „Naszej Sprawy”, „Nowin Codziennych”, „Wiadomości Dębickich”) nie chcieli w swych kołach partyjnych
ani Żydów, ani komunistów. Byli głęboko przeświadczeni, że osoby
o komunistycznych poglądach są finansowane przez „towarzyszy ze
Wschodu”, otrzymują pieniądze na propagandę i wynagrodzenie za organizację wystąpień przeciwko rządowi, bójek i napadów (KW PZPR
13527: 26; Iskra 1932: 1; Komuniści, 1932: 4; Komunizująca… 1930: 1–2;
Nasza… 1932: 1; Precz…, 1932: 3; Strajk… 1932: 5; Uczestnik wiecu
1932: 3; Góra… 1933: 2; Nie igrać… 1933: 1; Socjaliści… 1933: 2;
Socjalizm… 1933: 2; Zasadzka… 1933: 1; ms. 1937: 132; W.M. 1957: 2;
Z rewolucyjnych… 1979: 42).
Aktywiści ze zdelegalizowanych komórek KPP z Gnojnicy, Skrzyszowa i Nockowej rozrzucali ulotki wzywające do sabotowania władzy
przez niepłacenie podatku, wycinania drzew z lasów „pańszczyźnianych” i marszów na miasta: Jasło, Gorlice, Radomyśl, Mielec, Dębicę
i Ropczyce, a nawet Warszawę. Ponadto, zgodnie z zaleceniem partii,
kryptokomuniści śledzili poczynania lokalnej administracji i wyczekiwali posunięć starosty, które wywołają solidarnościowe wystąpienie ogółu
radykalnej ludności (Strajk… 1932: 5; Radykalizm… 1933: 2; Leński
1933: 8; Zasadzka… 1933: 1: Szafrański 1979: 41).
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Napiętą sytuację bezskutecznie próbował rozładować poseł Karol
Pers (BBWR) na spotkaniach z mieszkańcami, które zakłócała młodzież
skupiona wokół Piotra Chłędowskiego. Nie umknęło to uwadze komunistów, którzy wiedząc, że „wieś (…) naładowana jest materiałem wybuchowym”, wyczekiwali dogodnej sytuacji dla wywołania „iskry zapalnej
i punktu zaczepienia do dalszych rewolucyjnych buntów na Rzeszowszczyźnie” (Leński 1933: 7). Tym punktem zapalnym, jak donosił korespondent „Nowego Przeglądu” (organu KPP), okazał się incydent na tle
podatkowym – „zabranie przez egzekutora 5 złotych biednej chłopce”
(Leński 1933: 7). Dzięki umiejętnościom taktycznym, jak dalej relacjonował korespondent Leński, szybko i skutecznie „nasze organizacje”,
czyli komórki KPP, wykorzystały zdarzenie jako „punkt rewolucyjnej
mobilizacji mas” i wznieciły w Ropczycach i okolicy „pożar wojny
chłopskiej, jako składowej części rewolucji proletariackiej w całym kraju” (Proces o zajścia… 1933 a: 7; Leński 1933: 7).

3.1. Konflikt w Kozodrzy
Zajścia w Ropczyckiem rozpoczęły się od sporu mieszkańców Kozodrzy z komornikiem i policją. Gdy 29 maja 1933 r. do wsi przybył
komornik Piotr Rachwał, aby ściągnąć zaległe podatki, doszło do konfliktu z Józefem Rogiem, Michałem Bernackim, Tadeuszem Pszenicznym. W tym samym czasie u Jakuba Stachnika odbyła się tajna narada
z udziałem sołtysa Ludwika Wanata, Andrzeja Dydo i Feliksa Zawiślaka
z gnojnickiej komórki KPP. Zadecydowano, że wieś musi się bronić, aby
nie dopuścić do egzekucji podatkowej. Najpierw chłopi przepędzili komornika z Kozodrzy, a pod osłoną nocy rozesłali jeźdźców konnych,
którzy ściągnęli wielu mężczyzn z okolicy. Grupy podburzonych chłopów z sąsiednich miejscowości sprowadzili do podropczyckiej wsi
członkowie KPP: Piotr Chłędowski, Feliks Zawiślak oraz Karol Kolbusz
i Karol Pośko ze Stronnictwa Ludowego. Z Nockowej przybyła do Kozodrzy kilkudziesięcioosobowa grupa pod wodzą Alojzego Nawoja
(członka SL i KPP w Nockowej), do której dołączyli mieszkańcy Wiercan, Iwierzyc i Będzienicy. Według doniesień korespondenta „Naprzodu”
grupa ta była wyposażona w szable i broń krótką (Proces o zajścia…
1933a: 7), natomiast sprawozdawca „Nowego Przeglądu” informował, iż
protestujący posiadali 140 karabinów (zrabowanych Strzelcom) i dwa
karabiny maszynowe odebrane stacjonującym żołnierzom (Walki chłopskie… 1933: 65). Przechodzące przez Sędziszów i Ropczyce bandy
okradały sklepy (za wyjątkiem żydowskich) i zmuszały mieszkańców,
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w tym burmistrza Michała Pragłowskiego z Sędziszowa, do pójścia
w kierunku Kozodrzy (KW PZPR 13908: 2, 4; KW PZPR 13974: 41;
Stachnik 1967: 68–71; Jak terrorem… 1933: 14; Po odwiedzinach…
1933: 1, 4, 5; Walki chłopskie… 1933: 65).
Nazajutrz, tj. 30 maja, komornik Piotr Rachwał w asyście strażnika
gminnego Jana Lwa przybył do Tadeusza Pszenicznego, sekretarza koła
SL, zalegającego z podatkiem od 1930 r. Na miejscu oczekiwała na nich
lokalna grupa samoobrony, która wypędziła obu ze wsi. Starosta Tadeusz Celewicz nie miał rozeznania w nastrojach ludności, toteż nie zachował dostatecznej ostrożności. Pewny siebie, a nawet arogancki
w relacjach z dłużnikami, w sposób nieodpowiedzialny podjął decyzję
o wysłaniu egzekutora i policjantów do Kozodrzy. Rozgoryczenie dłużników wykorzystali członkowie Stronnictwa Ludowego, którzy natychmiast rozesłali gońców konnych do okolicznych powiatów z wezwaniem
do pomocy i obrony przed aresztowaniami. Natychmiast ze wsparciem
przyszli mieszkańcy Gnojnicy: Ludwik Magdoń (rzekomo konfident
starosty) z czterdziestoma mężczyznami i Feliks Zawiślak (członek SL
i KPP), który dodatkowo „zaprosił” komunistów z Nockowej i Skrzyszowa do wzmocnienia oporu w Kozodrzy. Od 1 do 5 czerwca 1933 r.
z okolicznych powiatów napływały kolumny chłopów, m.in. z powiatu
kolbuszowskiego pięć tysięcy osób, a z rzeszowskiego ponad dwa tysiące. Przez same Ropczyce w ciągu jednego dnia przejechać miało
„750 furmanek pełnych chłopów” (40.000 chłopów… 1933: 8). Na święcie ludowym, 4 czerwca, było rzekomo, według korespondenta „Piasta”,
ok. 40 tys. osób. Koncentracja potężnej masy chłopskiej w niewielkiej
gminie – Pietrzejowej – wywołała panikę wśród władz i mieszkańców
powiatu ropczyckiego. Tadeusz Celewicz, starosta ropczycki, przeraził
się „morza zbuntowanych naokoło wsi”, stracił panowanie nad sytuacją
i wiarę w to, że poseł Stachnik potrafi utrzymać w ryzach ludowców.
Dlatego widząc ogromny napływ ludności, 5 czerwca zawiadomił Wydział Bezpieczeństwa o sytuacji w powiecie. Po tym zawiadomieniu
utworzono w Krakowie specjalny sztab kryzysowy, który skierował do
Ropczyc naczelnika Urzędu Śledczego Kazimierza Billewicza oraz
25 policjantów (KW PZPR 13527: 27; Tragiczne… 1933: 13; Co lud…
1933: 7; Beb 1933: 2; Proces o… 1933: 7).
Wybuch rewolucyjnych nastrojów w powiecie nastąpił po święcie
ludowym, na którym swoją obecność zaznaczył Piotr Chłędowski, ściągając do Kozodrzy ludność z trzech powiatów. Liczba uczestników,
według różnych źródeł, wahała się od 10 do 30 tys. osób (Walki chłopskie… 1933: 64; Na rok więzienia… 1933: 3). Według niektórych
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świadków i uczestników wystąpień w Kozodrzy10 przybywający chłopi
„na furmankach mieli ukrytą broń ręczną i maszynową oraz amunicję”
(KW PZPR 13908: 4; Walki chłopskie… 1933: 65). Warto zauważyć, że
z inicjatywy Chłędowskiego awanturnicy z najubożej warstwy społecznej rozbili festyn ludowy, zorganizowany przez posła Stachnika, aby tym
sposobem podsycić emocje u chłopów w drodze do Kozodrzy. 6 czerwca
z Krakowa do Ropczyc przyjechał naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa,
celem zbadania sytuacji na miejscu. O przyjeździe sztabu kryzysowego
starosta poinformował posła Stachnika. Wiadomość dotarła także do
Piotra Chłędowskiego, który rozesłał gońców, a ci „terrorem i pod przymusem” sprowadzili setki chłopów do Kozodrzy (Krwawa zjawa… 1933: 1;
Tragiczne wypadki… 1933: 13; Kowalczyk 1966: 379).
W Ropczycach, przed wyjazdem do Kozodrzy, naczelnik Wydziału
Bezpieczeństwa spotkał się z prezesem Zarządu Powiatowego SL, aby
poinformować Stachnika o pełnej personalnej odpowiedzialności za
wydarzenia w Kozodrzy. Naczelnik przypomniał wrogą działalność:
nielegalne wiece Stachnika, agresywne rezolucje w związku z procesem
brzeskim oraz ulotki, które Stachnik kolportował, czym zachęcał do
strajków i buntów w powiecie ropczyckim i mieleckim. Po spotkaniu
sztab kryzysowy w asyście starosty i posła SL udał się do ogarniętej
buntami wsi. Na miejscu naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, po zapoznaniu się z żądaniami, wezwał do pokojowego rozejścia się. W odpowiedzi, za zgodą Celewicza, przemówił Piotr Chłędowski, notabene
konfident starosty. Niepodziewanie skrytykował on starostę wobec
władz krakowskich oraz kategorycznie przedstawił żądania ekonomiczne
i polityczne. Kreując się na obrońcę chłopów, poderwał tłum do okrzyków potępiających Stachnika („hańba zdrajcy sprawy chłopskiej”) oraz
podżegał do zatrzymania delegacji rządowej siłą. Niewątpliwie Chłędowski dążył do rebelii i siłowego rozwiązania sporu. Do wzniecenia
rewolty zmierzali także: sołtys Ludwik Wanat (prezes koła SL), Piotr
Nędza (członek KPP z Brzeźnicy) oraz radykałowie z Nockowej
i Skrzyszowa, którzy wzywali masy chłopskie do rozwiązania sprawy
„po chłopsku”. Napiętą sytuację uspokoił naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, który wezwał do rozejścia się i odrzucenia agitacji komunistycznej. Podobnie uczynił poseł Stachnik, który przyznał, że wśród
strajkujących są komuniści, i wskazał przy tym na Piotra Chłędowskie10

O posiadania broni palnej wiedzieli: Władysław Bartuś z Ostrowa, Ludwik Wanat z Kozodrzy, Gustaw Dula z Kozodrzy, Michał Chłędowski ze Skrzyszowa, Andrzej
Dydo z Kozodrzy, Władysław Rudny z Ostrowa, Stanisław Kosydar z Kozodrzy oraz
Józef Gołąb z Ostrowa (KW PZPR, 13908: 4).
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go. Po tym zajściu Stachnik opuścił Kozodrzę z grupą swoich zwolenników. Można przypuszczać, że tylko dzięki nagłemu przyjazdowi i racjonalnemu działaniu władz wojewódzkich udało się stłumić zajścia, zapobiec rozlewowi krwi i chwilowo wyhamować falę protestów (KW PZPR
13527: 24; KW PZPR 14113: 59–60; Na rok… 1933: 3; Skopiński 1966:
249–253; Szafrański 1979: 43, 47).

3.2. Prowokacja Piotra Chłędowskiego
Względny spokój w Kozodrzy, który nastał już 7 czerwca 1933 r.,
pokrzyżował plan przygotowany przez Komitet Dzielnicowy KPP
w Dębicy. Komitet ten pilnie zwołał 9 czerwca tajne posiedzenie, na
którym ustalono strategię dalszego działania. Tego dnia powiat ropczycki reprezentowali: Jan Kopański, Franciszek Szafrański, Piotr Nędza
i Wojciech Kiciński, który zachęcał do organizowania pochodów podtrzymujących rewolucyjne nastroje wśród chłopów. Idąc tym tropem,
komuniści zaplanowali na 11 czerwca wiec w Trzcianie. Pod wodzą
Piotra Chłędowskiego i Piotra Nędzy wyruszyła ze Skrzyszowa, Ostrowa
i Kozodrzy grupa małorolnych i bezrobotnych, wznosząc w czasie pochodu antyrządowe okrzyki i niosąc transparent z hasłem „Sztandar Ludowej Nędzy”. Powiadomiony o tym fakcie starosta rzeszowski w porozumieniu z Zarządem SL odwołał wiec, czemu ostro przeciwstawił się
Piotr Chłędowski. Oskarżył on wówczas publicznie władze SL i Wincentego Witosa o zdradę interesów chłopskich, a posła Stachnika nazwał
lawirantem i odszczepieńcem (KW PZPR 13527: 114; Nowak 1958:
529). W drodze powrotnej z Trzciany do Skrzyszowa grupa osób związana z komunistami rozrzuciła w Sędziszowie ulotki wzywające do zaniechania spłaty podatków, rabowania lasów ziemiańskich i głodowego
marszu na Rzeszów. Podburzeni chłopi bezkarnie napadali na policyjne
patrole w różnych miejscowościach powiatu. W Zassowie na czele pochodu szli komuniści, wznosząc okrzyki: „precz z kościołem – precz
z ugodą”, „ziemia bez wykupu i rząd robotniczo-chłopski”, „idźcie do
dworu po chleb”. Z kolei 17 czerwca lokalne komórki KPP zorganizowały nielegalny wiec w Grabinach (pow. ropczycki)11. Dębicka komenda
11

19 czerwca w Grabinach (powiat ropczycki) kilkuosobowa grupa urządzała zasadzkę „w chwili gdy patrol policyjny przechodził polną ścieżką, ze zboża posypały się
strzały rewolwerowe (…), powyskakiwali mężczyźni, pouzbrajani w drągi, i rzucili się
na uczestników patrolu (…). Policja w obronie własnej użyła broni”. W wyniku starcia
rannych zostało kilku policjantów i napastników. W drodze do szpitala zmarł mężczyzna
raniony przez policyjną kulę (Zasadzka w zbożu… 1933: 1).
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policji spacyfikowała demonstrację, w wyniku potyczki od kuli policyjnej zginął Wojciech Szmul, co też organizatorzy zajść wykorzystali do
dalszej agitacji jako „symbol i podnietę do walki o prawa ludu” (Z rewolucyjnych… 1979: 52). Tego samego wieczoru członkowie Komitetu
Okręgowego KPP Tarnów–Rzeszów rozrzucili odezwy wzywające do
atakowania komendy policji w Dębicy, organizowania marszów i udziału w pogrzebie Wojciecha Szmula 20 czerwca (Krzysztofiński 2010: 39,
42). Po zajściach w Grabinach zaniepokojony rozwojem sytuacji naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, w obawie przed konsolidacją protestujących, podjął decyzję o likwidacji wystąpień w powiecie ropczyckim.
Natychmiast rozpoczęto aresztowania uczestników buntów, komunistów,
radykalnych ludowców i „wiciarzy” (Walki chłopskie… 1933: 64–66;
Leński: 1933: 8; Polityczny… 1933: 16; Zasadzka… 1933: 1; Komunikat… 1933: 1; Zajścia w… 1933: 2; Krwawe… 1933b: 1, Szafrański
1979: 51).

3.3. Starcia w Nockowej i pacyfikacja wsi
Od XIX w. miejscowość ta należała do najuboższych wsi w powiecie. W latach trzydziestych Nockową zamieszkiwało dwa tysiące
osób, z czego 80 rodzin było małorolnych, aż 40 w ogóle nie posiadało ziemi. Zdarzało się, że w okresie przednówka w niektórych rodzinach brakowało żywności (S.M. 1934: 396). Historyczne zaszłości
związane z rabacją i uwłaszczeniem chłopów, a także komasacja
gruntów, klęski gradu i powodzi w latach 1927–1929 skutkowały
trudnym położeniem większości mieszkańców wsi. Tę sytuację wykorzystywali, zdaniem katolickich publicystów, lewicowi działacze,
którzy wciągnęli niemal wszystkich miejscowych gospodarzy do
Stronnictwa Ludowego. Grunt pod rozwój wywrotowej ideologii
w Nockowej przygotowali lokalni liderzy SL kierowani przez Wincentego Witosa, Władysława Kiernika, Hermana Libermana. Swój
wkład w krwawe wydarzenia mieli także „wiciarze” i komuniści,
którzy „bałamucili spokojną ludność, aż pchnęli ją w cyniczny sposób
na policyjne bagnety” (Gdzie się… 1933: 1).
W Nockowej działał również komitet KPP. Założyli go Alojzy Nawój z Walentym Szeligą (szefem miejscowego SL) w 1930 r. Komitet
tworzyły dwie komórki w Nockowej oraz komórka w Olchowej i Wiśniowej. Komitet KPP z Nockowej ściśle współpracował z komórkami
w Gnojnicy oraz Piotrem Chłędowskim z okręgu dębickiego (KW PZPR
13974: 4, KW PZPR 14125: 1, Krzysztofiński 2010: 42, 43).
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Na mocy decyzji naczelnika krakowskiego Wydziału Bezpieczeństwa policja przystąpiła do aresztowania sprawców buntów chłopskich.
Akcją z udziałem 480 policjantów kierowali: naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w MSW, komendant wojewódzki Policji Państwowej oraz
naczelnik Urzędu Śledczego. W nocy z 19 na 20 czerwca do Nockowej
przyjechało 60 policjantów dowodzonych przez aspiranta Józefa Bargela. Nad ranem 20 czerwca funkcjonariusze aresztowali Walentego i Jana
Kicińskich, Walentego Szeligę, Stanisława Tosia, Alojzego Nawoja,
Jana Salomona, Józefa Jaworskiego, Jana Duszę. Na tych osobach ciążyły zarzuty organizowania nielegalnych zgromadzeń i dopuszczania się
gwałtów na ludności cywilnej. Około godziny 5 nad ranem, jak relacjonował „Naprzód”, samochody z aresztowanymi natknęły się na „barykadę rewolucji”, która umożliwiła chłopom napad na policję (Proces…
1933b: 7). Według relacji Piotra Chłędowskiego, a także innych świadków tego dnia przy kościele w Nockowej około dwutysięczny tłum
uzbrojony w kamienie, widły, strzelby i rewolwery zaatakował policję,
która początkowo cofała się przed chłopami, a jeżeli interweniowała, to
tylko „delikatnie” (Chłopskie walki… 1933: 60). Jak relacjonował anonimowy korespondent na łamach „Nowego Przeglądu”, organu KPP,
tego dnia w Nockowej obecni byli Franciszek Stachnik i inni posłowie
SL, których zrewoltowani chłopi chcieli pobić. Z opresji uratowali ich
policjanci, którzy także zostali zaatakowani przez ponaddwutysięczny
tłum. W tym momencie, jak twierdzi powiatowy komendant policji Józef
Bargel, z tłumu padło sześć strzałów, zza domu niejakiego Totona. Policjanci w obronie oddali salwę w powietrze i 150 strzałów w kierunku
zgromadzonych. Skutkiem tego policja zastrzeliła osiem osób z Nockowej
oraz Franciszka Przypka spoza parafii. W starciu rany odniosło 18 policjantów (KW PZPR 13527: 28; Chłopskie… 1933: 60; Jak terrorem…
1933: 14; Nastroje wsi… 1933: 4; Polityczny podkład… 1933: 16; Proces o zajścia… 1933a: 7; Proces o zajścia… 1933b: 8; Po odwiedzinach… 1933: 1, 4,5; Szli za… 1933: 7; Walki chłopskie… 1933: 65).
Jak wynika z parafialnej księgi zmarłych, proboszcz z Nockowej
pochował zabitych 22 czerwca na miejscowym cmentarzu. Ich śmierć
według zapisu „była nagła”. Tylko w przypadku Michała Pazdana zgon
nastąpił później, wskutek zranienia, dlatego jego pogrzeb odbył się
23 czerwca 1933 r. Trumny dla ofiar zakupiły władze. W pogrzebach
uczestniczyło niewiele osób ze względu na obecność policji we wsi.
Warto w tym miejscu zauważyć, że w miesiąc po pogrzebach i zakończeniu pacyfikacji pojawiły się oskarżenia pod adresem proboszcza
Franciszka Habasa, organisty Adama Sojki i Michała Bieli (sympatyka
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BBWR), których komuniści obarczyli winą za śmierć zastrzelonych przy
kościele (Liber... 1865; KW PZPR 13974: 7, 14; Zajście w… 1933: 3).
Pacyfikacja Nockowej polegała na wzmożonym patrolowaniu wsi
przez policję, rewizjach domów i ludności, aresztowaniach i przesłuchaniach podejrzanych osób. Przez ponad miesiąc, jak wspominał Alojzy
Nawój, nocą wpadali do domów uzbrojeni funkcjonariusze, którzy grozili
rozstrzelaniem, bili domowników, nawet ciężarne kobiety. W czasie śledztwa z aresztowanymi „obchodzono się barbarzyńsko” (KW PZPR 13974:
11). Policja energicznymi działaniami stłumiła zamieszki. Dopuściła się
przy tym łamania praw i swobód obywatelskich. O nieludzkim postępowaniu mówili w sądach świadkowie i poszkodowani z Nockowej
i Iwierzyc (Wniosek nagły Klubu Ludowego… 1934: 2). Według zeznających w Tarnowie i Rzeszowie policja działała bezprawnie, niszczyła dobytek ludności, biła kobiety i dzieci. W trakcie przesłuchań używała przemocy do tego stopnia, że wiele osób zostało na trwale okaleczonych.
W obliczu tych wypadków władze SL, chcąc uniknąć delegalizacji partii,
mało skutecznie apelowały o zaniechanie dalszych rozruchów oraz ogłosiły „tydzień żałoby” (KW PZPR 13974: 10; Proces o „marsz…” 1933: 5).
Interwencja władz i działania policji doprowadziły do zatrzymania
kolumn chłopskich przed Nockową. Dzięki temu nie doszło do marszu
na wieś. Przejęcie kontroli nad ropczyckim regionem przez policję nie
zahamowało jednak napływu chłopów. Nadal bowiem Józef Żmuda,
Wojciech i Władysław Mytychowie ściągali do wsi chłopów z Czudca,
Zgłobnia, Strzyżowa, Nawsia, Wiśniowej. Ich uzbrojenie było z reguły
prymitywne: siekiery, kosy i narzędzia rolnicze. Z Różanki chłopi wieźli
na wozie jeden karabin maszynowy, ale wycofali się, gdyż wieś była już
spacyfikowana (KW PZPR 13974: 10; Chłopi, którzy mieli stracha…
1933: 5). Do połowy lipca policja monitorowała teren, rewidowała
i aresztowała podejrzane osoby i grupy przemieszczające się pomiędzy
wioskami. Zatrzymanych po przesłuchaniu zwalniała lub kierowała do
więzień w Ropczycach, Tarnowie i Rzeszowie (Echa zajść… 1933: 3;
Kilkuset… 1933: 1; Wypadki w… 1933: 1).
Procesy oskarżonych o zajścia w powiecie ropczyckim były szeroko
komentowane przez ogólnopolskie periodyki. Stałych korespondentów
w sądach miały: „Lud Katolicki”, „Ilustrowany Kurier Codzienny” oraz
„Nowiny Codzienne” (Tydzień… 1933: 1, 296). Przebieg rozpraw relacjonowali także wysłannicy i korespondenci „Naprzodu”, „Piasta”, „Gazety Warszawskiej”, „Kuriera Lwowskiego” (Proces rzeszowski… 1933: 3).
Prorządowe periodyki niemal jednomyślnie winę za wydarzenia w Nockowej przypisywały ludowcom i komunistom. Jak uzasadniali sprawozdawcy, cytując prokuraturę i świadków, to działania propagandowe
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ludowców oraz komunistów sprawiły, że zrewoltowane bandy chłopskie
kierowane przez Chłędowskiego poszły z Kozodrzy do Nockowej, gdzie
doszło do napaści na policję, w wyniku czego zginęło kilka osób (Jak
żyje… 1930: 4; Terror… 1933: 5; Wypadki w… 1933: 1; Zbrodniczy…
1933: 1–2; Nockowa… 1936: 6; Polityczny… 1933: 16; Nikt nic nie…
1933: 14; Jak terrorem… 1933: 14; Tragiczne wypadki… 1933: 13; Asy
komunizmu… 1933: 1). Z kolei korespondenci prasy ludowej i lewicowej podkreślali, że do buntów doprowadziły skrajna nędza, wstrzymanie
emigracji zarobkowej i „prorządowa prasa, która podaje, że co czwarty
chłop jest niepotrzebny i nie ma dla niego pracy” (Proces o zajścia…
1933: 8).

3.4. Bilans powstania ropczyckiego
Konsekwencją wystąpień chłopskich były procesy toczące się
w Tarnowie, Rzeszowie i Krakowie. Pierwsze rozprawy o „zajściach
w Ropczyckiem” rozpoczęły się 9 października 1933 r. Posiedzenia sądowe wzbudziły olbrzymie zainteresowanie ogólnopolskich mediów,
które przysłały nawet swoich specjalnych korespondentów (Proces rzeszowski… 1933: 3). Dwa składy sędziowskie przeprowadziły trzynaście
procesów. W stan oskarżenia postawiono wówczas 130 osób. W Tarnowie „o zajścia w Nockowej” wytoczono dwa oddzielne procesy. Na ławie podejrzanych zasiadło wówczas 83 chłopów, których podzielono na
cztery kategorie winnych. Pierwszych oskarżono o przymuszanie do
udziału w buntach, w drugiej grupie sądzeni byli kierujący akcją, w trzeciej skarżono agitatorów, a w czwartej – osoby, które walczyły z policją.
W pierwszym procesie wyroki zapadły 16 października. Dwudziestu
chłopów uniewinniono. Pozostali zostali skazani na karę więzienia od
pięciu miesięcy do dwóch lat. W drugim procesie o „marsz na Nockową” oskarżono 44 osoby. Winnymi sąd uznał 31osób, a wyroki opiewały
na karę więzienia od ośmiu miesięcy do dwu i pół roku (31 chłopów…
1933: 1, „Marsz” na Nockową… 1934: 1; Proces o… 1933: 7; Proces
44-ch… 1933: 3; Wyrok w… 1933: 3).
Równolegle toczyły się rozprawy przeciwko uczestnikom buntów
w Kozodrzy. Oskarżono 16 osób, które w sądzie jednomyślnie zeznały,
że z Kozodrzy udały się do Nockowej na poranne nabożeństwo w tamtejszym kościele. Sąd nie dał tym zeznaniom wiary, dlatego skazał
15 chłopów na karę więzienia od dziesięciu miesięcy do siedmiu lat.
Dzięki zaangażowaniu obrońców niebawem sąd apelacyjny uniewinnił
dwie osoby, a jednej obniżył wyrok. W sumie w procesach o zajścia
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w powiecie ropczyckim z 200 oskarżonych skazano 130 osób. Wyroki
były zróżnicowane, od kilku miesięcy do trzech lat więzienia. W procesie „o zajścia ropczyckie” Chłędowski został skazany na rok więzienia
za terroryzowanie ludności i przymuszanie do wstąpienia do Stronnictwa
Ludowego, a Franciszek Stachnik utracił immunitet poselski (20-stu
oskarżonych… 1933: 1; Na rok… 1933: 3; Na 8 miesięcy… 1933: 3;
Nowy proces… 1933: 4; Proces o... 1933b: 7; Przed ogłoszeniem…
1933: 3; Rozruchy… 1933: 1; Tragiczne wypadki… 1933: 14).
Pacyfikacja powiatu ropczyckiego i aresztowania aktywnych
działaczy SL i KPP oraz represje wobec uczestników tych wydarzeń
osłabiły rewolucyjne wrzenie na wsi, ale nie na długo, bo zaledwie do
1937 r. (105 oskarżonych…1933: 14; Asy komunizmu… 1933: 1; Polityczny… 1933: 16; Tragedia w… 1933: 15; Wyrok II… 1934: 1;
Krzysztofiński 2010: 43).

Zakończenie
Odległa perspektywa czasowa wydarzeń 1933 r. sprawia, że wiele faktów owianych jest dziś aurą tajemnicy i budzi żywe kontrowersje. Niektóre
niejasności z historii ropczyckiego powstania można jednak usunąć dzięki
analizie przedwojennej prasy („Ilustrowany Kurier Codzienny”, „Nasza
Sprawa”, „Ziemia Rzeszowska”, „Głos Wolny”, „Gazeta Rzeszowska”,
„Głos Narodu”) i źródeł zachowanych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Szczególnego znaczenia nabierają w tym kontekście artykuły i notatki z czasopism o charakterze religijnym i społeczno-politycznym. W sumie ukazało się ich ponad 450 w przebadanych tytułach.
Tabela 1. Liczba tekstów nawiązujących do buntów w Ropczyckiem
na łamach prasy w latach 1930–1934
Table 1. The number of publications referring to the uprising in the city of Ropczyce
and the surrounding area into a press in the years 1930–1934
Przyczyny
(ekonomiczne,
polityczne,
społeczne,
inne)

Przebieg
(powiat
ropczycki
i okoliczne
miejscowości)

Skutki
(polityczne,
gospodarcze,
społeczne,
inne)

Liczba
tekstów

2

3

4

5

„Currenda”

7

--

4

11

„Gazeta Rzeszowska”
„Głos Narodu”

15
6

26

49

15
81

Czasopismo

1
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„Głos Wolny”
„Ilustrowany Kurier
Codzienny”
„Lud Katolicki”
„Nasza Sprawa”
„Nowiny Codzienne”
„Nowy Przegląd”
„Piast”
„Zielony Sztandar”
„Ziemia Rzeszowska”
RAZEM

2

3

4

5

8

-

-

8

10

7

10

27

53
7
3
44
19
22
194

4
1
13
2
13
11
2
79

13
11
45
4
10
28
6
180

70
19
61
6
67
58
30
453

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli 1, zainteresowanie prasy „powstaniem ropczyckim”, jego skutkami i późniejszymi procesami było stosunkowo duże,
dlatego redakcje kilku ogólnopolskich czasopism posiadały stałych korespondentów zajmujących się tym tematem. Bezpośrednie relacje były
szczegółowe i stosunkowo wiarygodne, mimo to niewiele z tych materiałów wykorzystano w opracowaniach z okresu PRL. Potwierdzają to
dane zawarte w tabeli.2.
Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2 łatwo zauważyć, że w najważniejszych wydanych opracowaniach o „powstaniu
ropczyckim” pomijano prasę niezależną i katolicką. A przecież odgrywała ona istotną rolę w kształtowaniu światopoglądu mieszkańców powiatu ropczyckiego oraz stosunków pomiędzy Kościołem katolickim a ruchem ludowym w tym regionie. Jest to ważne szczególnie w kontekście wydarzeń z powiatu ropczyckiego, gdzie konserwatywna społeczność uległa polityce ludowej i agitacji komunistycznej,
przez co ucierpiała w buntach, starciach ze strażnikami prawa, podczas pacyfikacji i procesów sądowych.
Warto dodać, że historycy, opisując przebieg zajść w Kozodrzy
i Nockowej, nie korzystali z kronik parafii w Nockowej, wspomnień
świadków i kryptokomunistów, czyli inspiratorów i uczestników powstania ropczyckiego. A przecież wymienione dokumenty stanowią
w tej sprawie fundamentalne źródła, gdyż ich autorzy byli bezpośrednio powiązani z omawianymi wydarzeniami (Liber... 1865, KW
PZPR 14282, KW PZPR 14086, KW PZPR 13974, KW PZPR
13908).

-

Z rewolucyjnych walk na Rzeszowszczyźnie. Wspomnienia, 1979, red. Z. Trawińska;
Tow. Nauk. w Rzeszowie, Rzeszów.
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* Fragmenty, w którym omówiono problematykę buntów chłopskich w powiecie ropczyckim w 1933 roku, oparto na źródłach Stronnictwa Ludowego.
** Opracowanie oparte tylko na publikacji Pamiętny rok..., 1958: 249.
*** Znikome wykorzystanie materiałów prasowych jest uzasadnione, ponieważ autor opierał się na Sprawozdaniach Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego z lipca 1933 r. które powstały na podstawie sprawozdań sytuacyjnych starostów i policji oraz informacji od konfidentów. Zob. Kowalczyk 1966: 372.
**** W pracy wykorzystano fragmenty wspomnień Piotra Chłędowskiego ze Skrzyszowa.
***** Opis „powstania ropczyckiego” oparty na wspomnieniach Franciszka Szafrańskiego – działacza KPP z powiatu ropczyckiego.
****** „Wiadomości Dębickie”, „Zwierciadło z nad (sic!) Wisłoki”, „Echo z nad (sic!) Wisły”.
*******„Chłopska Przyszłość”, „Chłopski Sztandar”, „Czerwony Sztandar”, „Czas”, „Czerwona Pomoc”, „Dzwon Niedzielny”, „Gazeta Polska”, „Gazeta Warszawska”, „Głos Chłopski”, „Głos Narodu”, „Gromada”, „Hasło”, „Kurier Poranny”, „Kurier Wileński”, „Nowiny Rzeszowskie”, „Prawo Ludu”, „Robotnik Rolny”, „Towarzysz”, „Wyzwolenie”, „Znicz”,
„Życie Literackie”. Źródło: opracowanie własne.
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Hampel J., 1977, Stronnictwo Ludowe i antysanacyjne wystąpienia chłopów powiatu
ropczyckiego i dębickiego 1931-1939, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
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Wnioski
Po przebadaniu materiałów archiwalnych i wybranych tytułów prasy
za lata 1930–1934 ustalono m.in., że:
– Rewolucyjne bunty w Kozodrzy i w Nockowej nie były przypadkowe,
lecz zaplanowane i wzniecane od początku lat trzydziestych przez radykalnych ludowców i zainstalowanych w ich szeregach komunistów.
Duże „zasługi” w na tym polu położył Franciszek Stachnik. Wraz
z kryptokomunistami rozbudzał wśród mieszkańców wsi poczucie
krzywdy, czym przygotował grunt dla buntów i wystąpień najuboższych warstw chłopskich przeciwko pomajowym rządom. Dzięki temu
Piotr Chłędowski przejął inicjatywę i nieformalnie przywództwo nad
zbuntowanymi w Kozodrzy.
– Piotr Chłędowski wycofanie się władz Stronnictwa Ludowego z konfliktu i próbę wyciszenia sprawy Kozodrzy i Nockowej uznał za zdradę, twierdząc, że Stronnictwo Ludowe sprzedało sprawę chłopską komunistom i dlatego w powiecie ropczyckim rozpoczęło się czynne
zwalczanie rządu i sanacji rękami chłopów. Wypadki te zbiegły się
z rezygnacją z urzędu biskupa Wałęgi, który przed taką dramatyczną
sytuacją wielokrotnie ostrzegał na łamach „Ludu Katolickiego” (Gdzie
się Witos… 1933: 1; Zbrodniczy plan… 1933: 1–2; Bilans gospodarczy… 1933, 1934: 5).
– Iskrą zapalną stała się Kozodrza, skąd bunty rozlały się na inne powiaty małopolskie. Zapoczątkowana i ujawniona fala niezadowolenia nie
mogła być zatrzymana przez prezesa SL Franciszka Stachnika, którego
w Kozodrzy oskarżono wobec kilkutysięcznego tłumu o wspieranie
sanacji. Wskutek tego stracił autorytet u chłopów na rzecz Piotra
Chłędowskiego (współpracującego z komunistami), który przejął nieformalne przywództwo nad zbuntowanymi masami (KW PZPR 13908: 7;
Nastroje wsi… 1933: 4; Nie igrać… 1933: 1; Plan napadu… 1933: 5;
Tragiczne wypadki… 1933: 13; Walki chłopskie… 1933: 64–66).
– Odpowiedzialny za bezpieczeństwo publiczne starosta Celewicz nie
był zorientowany w nastrojach rozpolitykowanego ropczyckiego społeczeństwa. Chociaż dysponował informacjami zebranymi przez szary
wywiad, to i tak pozwolił działać komunistom pod przykrywką legalnych organizacji, co doprowadziło do eskalacji napięcia na wsi. Ostateczne rozładowanie fermentu nastąpiło dopiero po krwawych zajściach w Nockowej i aresztowaniach ludowców oraz komunistów.
W konsekwencji starosta utracił stanowisko, a ludność wiejska wiarę
w Witosa „sypiącego piaskiem w oczy masom chłopskim” oraz nadzieję pokładaną w Piłsudskim i rządzie „niszczącym polską wieś”
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(KW PZPR 16064: 3; Bizon 1931: 5; Ćwik 1931: 6; Nędza… 1931: 2;
Witos dziś… 1932: 2; Witosowe… 1932: 2; Henrykowski 1933: 11–
20; Po jubileuszu… 1933: 1; Patro 1932: 4; Upadek… 1933: 1–2;
Konsekwencje… 1933: 5).
– Krwawe starcia z policją w Nockowej także nie były przypadkowe.
Ustalono bowiem, że taki cel postawili sobie kryptokomuniści na czele
z Alojzym Nawojem, Walentym Szeligą i Janem Kicińskim. Założyli
oni komitet KPP w Nockowej, a równocześnie działali w Zarządzie
Powiatowego Stronnictwa Ludowego (od maja 1933 r.). Dzięki ich
skrytej działalności rósł w siłę lewicowy ruch chłopski w Nockowej
i Iwierzycach, Będzienicy, Olchowej, Wiercanach, Wiśniowej oraz
przyległych miejscowościach. Zrewoltowana ludność pod wpływem
dramatycznej sytuacji ekonomicznej uległa z czasem agitacji. Uwierzyła, że walczy o poprawę bytu, dlatego przystąpiła się do marszów
głodowych, protestów, stawiła zbrojny opór pod kościołem w czerwcu
1933 r. Organizatorzy tej akcji współpracowali z Piotrem Chłędowskim, dlatego ściągnęli do Nockowej setki chłopów z Kozodrzy i okolicznych powiatów. W jedną noc zbudowali dwie barykady, aby odciąć drogę policji i rozbroić funkcjonariuszy przez zorganizowany
tłum. Taka teza pojawiła się w zeznaniach oskarżonych „o marsz na
Nockową” w anonimowej korespondencji w „Naprzodzie”, z której
wynika, że „barykady w Nockowej nie były wprawdzie barykadami
rewolucji francuskiej, ale rewolucji chłopskiej, bo gdy zatrzymały policję, napadły na nią masy chłopskie, i tylko hełmy ocaliły policjantów” (Proces o zajścia w Nockowej… 1933b: 8). Według prokuratury
„zajścia były uplanowane, gdyż wzniesiono barykady i pierwsze strzały padły z tłumu” (Proces o zajścia w Nockowej, 1933b: 8). Policja
w obronie własnej strzelała do napierającego tłumu. Wprawdzie nie
ustalono nazwisk sprawców, którzy zaatakowali wozy policyjne, ale
do posiadania broni i amunicji przyznał się Wojciech Szeliga, a Jan
Kiciński został oskarżony o oddanie strzałów do policji12. Również
proboszcz z Nockowej, Franciszek Habas, twierdził, że „komunistyczne czujki” zainstalowane w parafii wykorzystały biedę mieszkańców, aby doprowadzić do rozlewu bratniej krwi. Skutki potyczki
z policją były dramatyczne. Zginęło dziewięciu cywilów, a 18 policjantów zostało rannych (Liber… 1865; KW PZPR 13974: 1–5).
12
Tezę potwierdzają informacje zachowane w przekazie ustnym, a pochodzące od
samego ks. Franciszka Habasa. Ówczesny proboszcz opowiedział o starciu w Nockowej swojemu następcy ks. Dzierwie, który z kolei przekazał te fakty ks. Aleksandrowi
Śmietanie. Zob. Śmietana Aleksander ks., Walki chłopskie w Nockowej. Rozmowę
przeprowadziła Grażyna Woźny, Nockowa, 11.03.2017 r.
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Niestety, nie udało się ustalić, ile osób odniosło rany, wielu poszkodowanych ukryło się bowiem z obawy przed aresztowaniem (Liber…
1865; KW PZPR 13974: 1–5; Chłopi, którzy… 1933: 5; Polityczny
podkład… 1933: 16; Proces o zajścia…. 1933b: 7; Przed ogłoszeniem… 1933: 3; Sypią się... 1933: 1; Zajście w… 1933: 3).
– Winą za dramat ropczyckiej wsi obciążano różne podmioty i okoliczności, w zależności od politycznego stosunku do rządu i od tego, kto
w tej sprawie występował: prokurator, oskarżony czy obrońcy. Inspiratorzy i uczestnicy buntów wskazywali na kilka przyczyn, tj. na biedę
wywołaną kryzysem gospodarczym i złą polityką sanacji oraz administrację, policję i komornika, który złamał przepisy prawa. Rządząca
sanacja odpowiedzialność za całą sytuację złożyła na Stronnictwo Ludowe, które „w akcji politycznej użyło terroru” (Proces o zajścia…
1933b: 8), oraz księży upominających się o równe prawa dla wszystkich obywateli i o pomoc dla wsi. Dlatego 17 października 1933 r. wytoczono pokazowy proces ks. Bachocie. Proboszcz z Rakszawy był
aresztowany podczas mszy św. odprawianej w intencji jubilata Wincentego Witosa (Przed procesem… 1933: 1; Aresztowanie… 1933: 3;
6-ty dzień… 1933: 4; Drugi tydzień… 1933: 1; To była… 1933: 3;
3 miesiące… 1933: 1; Nastroje wsi… 1933: 4; Trzeci wyrok… 1933: 3).
Odmienne poglądy w tym sporze mieli antybohaterowie powstania
ropczyckiego Franciszek Stachnik i Piotr Chłędowski. Zdaniem pierwszego powodem zajść była bieda i napięta sytuacja polityczna w regionie. Według drugiego winę ponosiło Stronnictwo Ludowe, ponieważ liderzy SL byli zdrajcami i gorszycielami „na czele z Florianem
posłem Stachnikiem, który pierwszy wystąpił do gaszenia ruchów
chłopskich i bronił rząd sanacyjny” (KW PZPR 13527: 26; KW PZPR
13908: k. 6).
– „Lud Katolicki” winę za zajścia ropczyckie przypisał posłom ludowym,
„skąd wyrosła ręka winna śmierci i nieszczęść wielu ludzi” (Zbrodniczy
plan… 1933: 1–2). Zdaniem redakcji to Stronnictwo Ludowe permanentnie „siało w ropczyckiem wiatr, by zbierać burze i w ten sposób zabarwić męczeństwo brzeskie” (Piast siał wiatr… 1933: 2).
– Najwyższą cenę w powstaniu ropczyckim zapłacili zmanipulowani
chłopi, którzy z przyczyn ekonomicznych i niewiedzy zostali wciągnięci (nawet przymusem i terrorem) w konflikt o charakterze de facto
politycznym. Nie zdawali sobie sprawy, że udział w zamieszkach
i walka z policją nie doprowadzi do poprawy ich warunków bytowych.
W efekcie ucierpiało kilkadziesiąt rodzin; wielu ich żywicieli odniosło
rany, w wyniku których nie mogli pracować, lub trafiło do aresztu.
W obronie osób i aresztowanych wystąpili m.in. ks. Jan Granicki oraz
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przemyski biskup pomocniczy Franciszek Barda, który zaapelował do
proboszczów i starostów „o działania w kierunku uspokojenia umysłów ludności w tych miejscowościach, w których wydarzyły się znane wypadki” (List biskupa… 1933: 3).
– Osoby, które podczas omawianych wydarzeń straciły życie, stały się
zdaniem publicystów ofiarami propagandy „żądnych władzy królewiąt
ludowych” (Pod sąd… 1933: 1) oraz kryptokomunistów, którzy z jednej strony współdziałali ze Stronnictwem Ludowym, z drugiej zaś nazywali „zdrajcami i gorszycielami” posłów Stachnika i Witosa. Ponadto oskarżali ich o współpracę z sanacją w niszczeniu chłopów i robotników (KW PZPR 13527: 26; Nowak 1958: 510–529).
Twórcy ropczyckiego powstania, radykalni ludowcy i komuniści,
utwierdzali najuboższą ludność w przekonaniu, że „tylko upadek kapitału może podnieść chłopów, tylko antykapitalistyczny rząd robotniczy może położyć kres ich nędzy gospodarczej i degradacji społecznej” (Leński 1933: 9). Skutecznie gloryfikowali zabitych w zajściach,
nazywając ich bohaterami, którzy z nienawiści do sanacji rzucali się
na policję z gołymi rękami. Wydarzenia w Nockowej wykorzystali
jako argument za wzmocnieniem działań na drodze do rewolucji, która
uwolnić miała masy chłopskie od nędzy i poniżenia (Proces o…
1933b: 7–8).
Rzeszowski Komitet Okręgowy KPP po zajściach w powiecie ropczyckim wydał dyrektywę, w myśl której sympatycy KPP mieli „kierować chłopów na pola i pastwiska obszarnicze, pod spichrze i wielkie
młyny, wysuwając na czele hasło: ziemia dla chłopów bez wykupu
i rządu robotniczo-chłopskiego”. Nadal więc zachęcali do łamania prawa, stosowania terroru i gwałtu na własności prywatnej (Henrykowski
1933: 11–20; Terror… 1933: 5; Proces o… 1933b: 7).
* * *
Paradoksem historii wydaje się kultywowanie mitu o „bohaterach
Nockowej” w Trzeciej Rzeczypospolitej (Nabożny 2008: 3; Boś 2009:
31–42; Powiatowe Święto… 2013: 28–29; Ogorzałek 2014: 8–9; Pacyna
2017a: 10, 15; Pacyna 2017b: 12, 17; Szkoła… http: dostęp 16.12.2017),
wszak zabici i poszkodowani w tych wypadkach są w świetle przywołanych wspomnień (głównie komunistów) i prasy katolickiej ofiarami propagandy i polityki gospodarczej ówczesnego rządu, który doprowadził
do całkowitego zubożenia i nędzy wsi. W literaturze powojennej „powstanie ropczyckie” stało się „wielkim wkładem do całego ruchu rewolucyjnego Polski w okresie międzywojennym” (Gójski 1949: 102).
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Z walki chłopskiej, jak profetycznie pisał jeden z autorów, „czerpali
komuniści dla budowania socjalizmu i mitu o »bohaterach Nockowej«
zwieńczonego pomnikiem” (Gójski 1949: 102).
Mity i niewiarygodne wiadomości oparte na zaistniałych w 1933 r.
wydarzeniach odnotowywano w historii ziemi ropczyckiej dość ogólnikowo i tendencyjnie. Nikt, jak dotychczas, nie zauważył i nie poddał
krytyce tego, że sprawcy zajść (nie wszyscy) zostali osądzeni, a nałożone
na nich kary były odraczane, zmniejszane lub wykonane tylko częściowo
(Proces o zajścia… 1933a: 7; Wyrok w procesie… 1933: 3; Marsz na
Nockową…, 1934: 1; Marsz na Kozodrzę… 1934: 3). Prowokatorzy zajść
otrzymali złagodzenie wyroków lub zostali objęci amnestią, dzięki czemu śmiało przystąpili do wielkiego strajku w 1937 r. (Mierzwa 1937: 4).
Warto też zauważyć, że po zajściach w Kozodrzy starostę Celewicza
zdymisjonowano, a jego następcę Antoniego Basarę z Olchowej oskarżono „o sprzeczne z ustawą zachowanie, co doprowadziło do krwawych
starć z policją”. Jego proces toczył się we Lwowie i wznowiony był po
II wojnie światowej. Główni bohaterowie zajść: Franciszek Stachnik
i Piotr Chłędowski w nowej komunistycznej rzeczywistości sporo zyskali. Pierwszy został wybrany posłem do Sejmu Ustawodawczego (1947–
52) z listy PSL, a drugi otrzymał urząd starosty powiatu dębickiego we
wrześniu 1944 r.
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The portrayal of the “Ropczyce Uprising” in the interwar press
Abstract
The article is an attempt to piece together the events of what has become known as
the “Ropczyce Uprising of 1933”. The text is based on archive sources, press articles and
the testimony of witnesses and participants in the peasants revolt in Kozodrza, Nockowa
and other locations. Thanks to the voluminous press articles, new facts and a precise
chronology have been established, and the leaders of the unrest have been identified.
Contrary to the traditionally held view, it has been shown that the revolutionary uprising
in Ropczyce was planned in advance. The achievement of these plans to some extent
brought forward the resignation of Leon Wałęga, an opponent of folk policies, from the
diocese. The architects of the “Ropczyce Uprising” were either folk rabble-rousers or
communists illegally operating within the structure of the folk parties and Związku
Młodzieży Wiejskiej “Wici” (The Union of Rural Youth).
The uprising claimed the lives of a number of people, while more were injured by
police bullets. Hundreds were arrested and tried in Tarnow, Rzeszow, Krakow and even
Lviv. The highest price for the “Ropczyce Uprising” was paid by the poorest village
inhabitants, who from a position of poverty and ignorance entered into a political conflict
which they had no hope of winning: their ultimate aim being to improve the material
situation in rural areas.
Key words: 1933 Peasants’ Uprising, Kozodrza, Nockowa, the Communist Party of
Poland, The People’s Party
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Między mitycznym antysemityzmem,
politycznym pragmatyzmem
i sojuszem, którego oficjalnie nie było.
Wybrane aspekty współpracy
polskich władz wojskowych i żydowskiej prawicy
w latach 1938–1944
Streszczenie
W ostatnich latach publikacje naukowe i popularne poruszają coraz więcej zagadnień związanych ze stosunkami polsko-żydowskimi. Nadal jednak pozostają tematy,
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Irgun) oraz Żydowskim Związkiem Wojskowym od czasów II RP do 1944 r.
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Wstęp
Ostatnie lata przyniosły wzrost liczby publikacji naukowych i popularnonaukowych podejmujących szeroko rozumianą problematykę stosunków polsko-żydowskich. Tematyka ta od wielu dziesięcioleci budzi
zainteresowanie tak w kraju, jak i poza jego granicami. Pozytywnym
aspektem współczesnych badań jest odchodzenie od optyki „kat – ofiara” w kierunku perspektywy „obserwator – sąsiad” czy „wspólnik
w działaniu”.
Mimo że badania nad wzajemnymi korelacjami Polaków i Żydów
obejmują coraz więcej zagadnień i wątków, to wiedza dotycząca stosunków wojskowych czy też współpracy wojskowej pomiędzy Żydami
i Polakami wciąż jednak pozostaje selektywna, schematyczna i niestety
bardzo często stereotypowa. Dlatego warto podjąć ten problem badawczy, pozwala on bowiem na uchwycenie kolejnego wymiaru relacji tych
dwóch narodowości.

1. Ludność żydowska w oczach władz politycznych,
wojskowych oraz społeczeństwa
Przed wrześniem 1939 r. Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym; w jej społeczeństwie pośród znaczących grup etnicznych egzystowała również mniejszość żydowska. U schyłku lat trzydziestych XX w.
w Polsce mieszkało ok. 3,4 mln Żydów, co czyniło wtedy z Rzeczypospolitej największe ich skupisko na świecie. Co dziesiąty obywatel naszego kraju
był Żydem. Powszechnie uważało się, a i dziś opinia ta nadal pokutuje, że
polscy Żydzi przeważnie mieli do swej ojczyzny stosunek co najmniej niechętny, jeżeli nie antagonistyczny, a wszelkie powinności wobec kraju wyraźnie zaniedbywali – na czele z obowiązkiem służby wojskowej. Wnikliwe
zapoznanie się z choćby z publikacją Benjamina Majerczaka pt. Żydzi –
żołnierze Wojsk Polskich polegli na frontach II wojny światowej, a właściwie z zawartym w niej suchym wykazem zawierającym 8 tysięcy nazwisk,
może zachwiać tym przekonaniem (Majerczak 2001: passim; http://polishjewish-heritage.org/Pol/wojsko.htm).
W marcu i sierpniu 1939 r. w ramach mobilizacji powołano w szeregi
Wojska Polskiego 1,1 mln obywateli polskich, z tego niemal 150 tys. stanowili polscy Żydzi. Niestety, dotychczas nie jest szerzej znana historia udziału polskich żołnierzy pochodzenia żydowskiego w kampanii
wrześniowej, rzeczywiste okoliczności i przyczyny ich dezercji z oddziałów Armii Polskiej na Wschodzie stacjonujących w Wielkiej Bry-
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tanii czy też działalność Żydów w szeregach polskiego podziemia na
terenie okupowanego kraju.
Podobnie niszowym tematem jest kwestia wsparcia ze strony polskich kół politycznych i wojskowych dla syjonistycznych ugrupowań
żydowskich przed 1939 r. czy też bardzo delikatna sprawa współpracy
polskich czynników politycznych i wojskowych z żydowskim prawicowym podziemiem działającym na terenie Mandatu Palestyny. Należy
podkreślić – nie wdając się jeszcze na tym etapie wywodu w szczegóły –
że polskie władze zajmowały w większości przypadków przychylne, a w
niektórych aspektach tylko wyrozumiałe stanowisko wobec działań żydowskich.
Problem wspierania syjonistycznych ugrupowań żydowskich przez
polskie środowiska polityczne i wojskowe przed II wojną światową był
drażliwy i z różnych powodów nieeksponowany (przez obie strony).
Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że zagadnienie żydowskie
w przedwojennej Polsce było „może najpoważniejszym problemem wewnętrznym”, który wobec braku realnego, spójnego i wielopłaszczyznowego programu jego rozwiązania „przeradzał się w obsesję”3 (Wasiutyński 1982: 11).
Nakładały się nań m.in. kwestie ekonomiczne, polityczne, religijne,
kulturowe, a odpowiedzialność za narastanie antysemityzmu w II Rzeczypospolitej ponosili zarówno polscy nacjonaliści, jak i część katolików
oraz duchownych (niezwiązanych z ideą narodową), a także osoby
z kręgów nieprzychylnych tak Kościołowi, jak i Narodowej Demokracji
czy wreszcie szeroko rozumiani socjaliści. Spetryfikowane obrazy stereotypowego Żyda-lichwiarza, oszukującego klientów handlarza i karczmarza, notorycznego obiboka, marnego żołnierza, kryptobolszewika
knującego przeciw odrodzonej Polsce czy wreszcie nastawionego na
łatwy zysk człowieka pióra szerzącego na różne sposoby swe wywrotowe pomysły prowokowały oskarżenia o rozmyślne propagowanie wszelkiego zepsucia wśród ludności chrześcijańskiej. Niestety, taki sposób
postrzegania społeczności żydowskiej był zadziwiająco żywotny 4 (Jeziorski 2009: 273). Ta odmienność zarówno pod względem tradycji,
hierarchii wartości, jak i etosu walki narodowowyzwoleńczej miała
uniemożliwiać istnienie wspólnej dla obu grup literatury i sztuki. Analogicznie przedstawiała się sprawa sposobu postrzegania państwowości
3

Równocześnie W. Wasiutyński mówił o „obsesji antypolskiej” Żydów.
„Obraz Żyda-bolszewika był wyjątkowo groźny, bardzo daleko odbiegał od utrwalonego w przysłowiach ludowych lub w literaturze popularnej «przebiegłego, chytrego
szachraja-żyda». To człowiek okrutny, zdolny do zabijania, do zniszczenia całej cywilizacji chrześcijańskiej”.
4
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bądź poczucia przynależności narodowej. „Prawdziwy Polak” był nieco
naiwnie przedstawiany jako ten, który czuł przywiązanie do ziemi 5
(Grabski 1935: 115), wykazywał zamiłowanie do pejzaży ojczystych.
Rozpowszechniany stereotyp przypisywał Polakowi idealizm, przyjazność, uczuciowość, patriotyzm i uduchowienie i kreował typ romantycznego mesjanistycznego wojownika za sprawę (Floryńska 1983: 253).
Taki sposób postrzegania pośrednio wpływał na toczącą się w Polsce
w latach trzydziestych ożywioną debatę na temat miejsca i roli Żydów
nie tylko w armii polskiej, ale i w całościowo definiowanym życiu społecznym. Równocześnie coraz większą popularność zyskiwały wówczas
(co było tendencją obserwowaną w całej Europie) hasła ekskluzywizmu
i nacjonalizmu (Bergmann 1998: passim).

2. Postrzeganie syjonizmu przez polskie i żydowskie środowiska
polityczne i wojskowe
Paradoksalnie, stereotypowo postrzegany w tym okresie przez polskie środowiska polityczne i wojskowe nacjonalizm żydowski, czyli
syjonizm, był uogólniany (w zasadzie nie wdawano się w niuanse co do
nurtu syjonizmu religijnego lub idei ogólnosyjonistycznych), a ze
względu na swój powszechnie deklarowany socjalizm 6 traktowany był
jako prąd polityczny zawierający elementy zaprzeczające wspomnianym
wcześniej typowo polskim cechom narodowym i patriotycznym (Chobot
1939: 15). Polskie elity wojskowe doby sanacyjnej nie rozumiały bądź
nie akceptowały socjalistycznego syjonizmu głoszonego przez Dawida
5

Choć dostrzegano przywiązanie Żydów do ziemi na kresach wschodnich, powszechnie sądzono, że „bardziej się czują na swoich śmieciach od Polaków”.
6
Ideowe wpływy syjonizmu dały się zaobserwować wśród mieszkających na ziemiach polskich Żydów już w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku. Miało to miejsce
głównie w zaborze pruskim i austriackim. Syjonistycznym wpływom ulegała głównie
młoda inteligencja żydowska, która dzięki zdobytemu wykształceniu znacząco zbliżała
się do kultury polskiej. Wraz z pojawieniem się idei syjonistycznych grupa ta zaczęła
odrzucać koncepcje asymilacji jako jedynej i słusznej perspektywy funkcjonowania
w nowoczesnym społeczeństwie. Syjonizm początkowo występował w formie zlaicyzowanej, chociaż odrębność wyznaniową traktował jako jedną z podstaw kultury i tożsamości żydowskiej. Polscy syjoniści podejmowali także próby pogodzenia idei syjonizmu
z socjalizmem. Wśród syjonistów ukształtował się odłam socjalistycznych syjonistów,
którzy już podczas rewolucji 1905 r. powołali działającą w zaborze pruskim Żydowską
Socjalno-Demokratyczną Partię Robotniczą „Robotnicy Syjonu” (Jidysze SocjalistiszDemokratisze Arbeter Partaj „Poale Syjon”), także w Galicji powstała niewielka partia
Poalej Syjon.
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Ben Guriona. Jedynie działania Włodzimierza Żabotyńskiego czy Abrahama Sterna były dla nich częściowo zrozumiałe. Doszukiwano się
w nich bowiem analogii do idei własnej walki o niepodległość. Sympatia
nie przekładała się jednak na konkretne działania. Te podjęte zostały
nieco później, a kluczową rolę w ich zainicjowaniu odegrała skala wzrostu popularności prawicowej linii syjonizmu i idące za tym możliwości
petryfikacji zamkniętej do pewnego stopnia społeczności żydowskiej.
Naturalnie istniał opór wśród części społeczeństwa i polityków podsycany antyjudaistycznymi czy antysemickimi nastrojami. Nie bez znaczenia
były także podziały wśród samych Żydów.
Skonfliktowana wewnętrznie i rozbita na różnorodne frakcje polityczne strona, którą nieco uogólniając, możemy nazwać żydowską, nie
miała jednoznacznego i – co ważne – wspólnego negatywnego stosunku
do kraju, w którym żyła. Podobnie przedstawiała się kwestia wizji przyszłości społeczności żydowskiej czy to w Polsce, czy w „Ziemi Obiecanej”. Te i inne podziały znajdowały odbicie w podejmowanych środkach
i metodach walki o własną siedzibę narodową w zajętym przez Brytyjczyków Mandacie Palestyny. Szeroko rozumiana lewica żydowska
w Polsce nie wykazywała zbytniego zainteresowania kwestiami asymilacyjnymi czy choćby usystematyzowaniem programu współpracy z polskimi władzami wojskowymi, dostrzegając w nich zagrożenie natury
politycznej. Z drugiej strony nie prezentowała także jednoznacznie negatywnego stosunku do żyjących w Mandacie Palestyny Arabów czy Brytyjczyków i na czele ze swym zbrojnym skrzydłem Haganą wyrzekała
się zaangażowania dziś określanego jednoznacznie jako zbrojny opór czy
terror. Podejmując ostrożne działania polityczne, lewicowi syjoniści nie
zamierzali – przynajmniej w tym okresie – atakować zwłaszcza Brytyjczyków (Gilbert 1998: 101).
Z kolei skrajne prawicowe skrzydło żydowskiego syjonizmu uważało, że to Brytyjczycy, a nie Arabowie są najgroźniejszymi wrogami Żydów (Heller 1995: 53). Przedstawiciele żydowskich kół prawicowych
prowadzili ofensywne działania na terytorium Mandatu Palestyny i sukcesywnie poszukiwali sprzymierzeńców dla realizacji swoich planów,
czyli zbrojnego usunięcia Brytyjczyków z terenów Mandatu Palestyny
i stworzenia tam żydowskiej siedziby narodowej. Tym samym podstawą
nawiązania współpracy ze stroną polską było wykorzystanie niektórych
płaszczyzn wspólnoty interesów – z Polski miałaby wyemigrować
znaczna liczba Żydów (co odpowiadało i samym Żydom, i stronie polskiej), w zamian za co polskie władze polityczne i wojskowe wsparłyby
na różnych płaszczyznach żydowską prawicę.
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3. Działania syjonistów na terytorium Mandatu Palestyny
Sprawa ta jednak wymagała niezwykłej delikatności w prowadzeniu,
zważając na kontekst międzynarodowy. Rząd brytyjski bez wątpienia
dążył bowiem do zachowania pax britannica na kontrolowanym przez
siebie obszarze Mandatu Palestyny. Z powodzeniem i od dawna stosował
w polityce tak zagranicznej, jak i wewnętrznej na podległych sobie terenach starą rzymską zasadę dziel i rządź. Polityka umiejętnego podsycania
nadziei i koniunkturalnych konfliktów zarówno ludności żydowskiej, jak
i arabskiej doprowadziła jednak do wzrostu napięcia i serii krwawych starć
w Mandacie Palestyny. Brytyjska administracja – świadoma możliwości
stworzenia przez Żydów struktur politycznych, a co za tym idzie, podwalin przyszłego bytu państwowego – koniunkturalnie wzmacniała niechęć
Arabów do intencji syjonistów (obojętnie, czy lewicowych, religijnych
czy wreszcie prawicowych). Arabowie bowiem bardziej niż Żydzi odpowiadali brytyjskiemu modelowi kolonialnemu tubylców.
Niemniej jednak narastający i z wolna wymykający się spod kontroli
władz mandatowych konflikt skłonił Wielką Brytanię pod koniec lat
trzydziestych do ograniczenia, a w 1945 r. do całkowitego wstrzymania
oficjalnej emigracji Żydów do Mandatu Palestyny. Polityka władz mandatowych w prowincji, wymuszona stanowiskiem Londynu z jednej
strony i zdeterminowaniem żydowskich bojowników oraz uchodźców
z drugiej, spowodowała, że szanse pokojowego rozwiązania problemu
współistnienia arabsko-żydowskiego na tym terenie sukcesywnie malały.
Niewiele zmieniła także stosowana od pewnego momentu przez Brytyjczyków polityka kontrolowanych ustępstw wobec Arabów i próby sterowania konfliktem. Większość wyszkolonych wojskowo prawicowych
bojowników żydowskich, gotowych do walki nie tylko z Arabami, ale i z
Brytyjczykami, była już wówczas w Mandacie Palestyny. Część z nich
zamierzała walczyć z użyciem wszelkich metod – na czele z terrorem.
Jednymi z pierwszych, którzy przystąpili do czynnego wdrażania
metodami terrorystycznymi syjonistycznych haseł niepodległościowych,
byli bojownicy ze skrajnie prawicowej organizacji Grupy Sterna (Żydowscy Bojownicy o Wolność – Lohamei Herut Yisrael – „Lehi”) (Hirst
1984: 119). Rozpoczęli oni ataki o charakterze terrorystycznym wymierzone w Brytyjczyków i Arabów. Grupa ta wydzieliła się z organizacji
Irgun (Narodowa Organizacja Wojskowa – Irgun Zvai Le'umi – Irgun
lub Etzel) (Hirst 1984: 31), która powstała w wyniku rozłamu Hagany
w 1931 r. Prawicowo nastawiony Abraham Tehomi, dowodzący w Jerozolimie komórkami Hagany, wyłączył podzielających jego poglądy polityczne bojowników z reszty organizacji i powołał do życia tzw. Haga-
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nah-Bet. Tak powstała nowa prawicowa formacja, która szybko zyskała
swoją nazwę – Irgun [Bowyer Bell 1996: 23].
Obie te organizacje – Lehi i Irgun – odcięły się zdecydowanie od socjalistycznej ideologii syjonistycznej wyznawanej przez dowództwo Hagany
i wyrzekły się forsowanej przez lewicowych syjonistów polityki powściągliwości w stosowaniu przemocy wobec Brytyjczyków w Mandacie Palestyny. Irgun opowiedział się stanowczo za użyciem siły w celu obrony Żydów przed atakami arabskimi i restrykcjami władz mandatowych.
Głównym celem politycznym władz Irgunu stało się stworzenie prawicowej przeciwwagi dla socjalistycznego Kongresu Syjonistycznego, zaś
w aspekcie wojskowym wyeliminowanie lub przynajmniej znaczne zredukowanie arabskich ataków na Żydów. Nieustający napływ Żydów (legalny
i nielegalny) do Mandatu Palestyny zaogniał napiętą sytuację. Zmusiło to
Brytyjczyków – obawiających się, że wykreowany przez nich konflikt na
linii Arabowie – Żydzi wymknie się spod ich kontroli – do zastosowania
kolejnych nadzwyczajnych środków represyjnych, wprowadzonych na
mocy specjalnej „Ustawy obronnej” z 1931 r. (Piotrowski 1983: 61).
Należy stanowczo podkreślić, że tak dla Żydów, jak i dla Arabów
władze mandatowe były wrogiem, tym bardziej znienawidzonym, że zinstytucjonalizowanym. Krwawo stłumione arabskie powstanie z lat 1936–
1939 i represje wobec Arabów przypominały schemat działań pacyfikacyjnych w Mezopotamii w 1920 czy w 1931 r. Równocześnie obserwujący skutki brytyjskich poczynań Żydzi odnieśli fałszywe wrażenie, że władze mandatowe bronią ich przed atakami arabskimi. Kierując się błędnymi
przesłankami, lewicowe środowiska uznały także, że dla Arabów to Brytyjczycy, nie zaś Żydzi stanowią główne zagrożenie. Z zupełnie innych
założeń wyszedł dowodzący wówczas Irgunem David Rziel. Stworzył on
zupełnie nowy model prowadzenia działań obronnych względem Arabów,
a w niektórych sytuacjach także i Brytyjczyków. Jego strategia zakładała
stosowanie ataków wyprzedzających łącznie z prowadzeniem bezwzględnych akcji odwetowych. Pierwsze tego typu operacje rozpoczęły się
w kwietniu 1936 r. W ich wyniku zginęło ponad 250 Arabów. Irgun kierował się w swych działaniach zasadą lex talionis i na każdy arabski atak
odpowiadał zdecydowanie i nieproporcjonalnie do jego skali.

4. Działania Włodzimierza Żabotyńskiego
Oprócz aktywności o charakterze militarnym żydowska prawica
prowadziła ożywioną działalność studialną, planistyczną i polityczną.
Działacze syjonistyczni i zwolennicy Włodzimierza Żabotyńskiego nigdy nie kryli swej fascynacji osobą Józefa Piłsudskiego i jego legionami.
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Obu przywódców łączyło podobieństwo przekonań w kwestii niepodległości własnego państwa i narodu oraz metod walki. Żabotyński w zasadzie nie zwracał uwagi na fakt, że Piłsudski na pewnym etapie swej aktywności politycznej był związany z socjalistami – odpowiadały mu
natomiast metody działań tego charyzmatycznego polskiego przywódcy.
Pod względem ideologii politycznej dla Żabotyńskiego istniała wyłącznie
jedna strona: prawica. Uważał on, w odróżnieniu od polityków socjalistycznych, że podwaliny nowego społeczeństwa żydowskiego w projektowanej
ojczyźnie powinna tworzyć klasa średnia. Głosił jednocześnie, że ruch syjonistyczny powinien unikać ingerowania w politykę wewnętrzną Polski.
Zakładał, że żydowska prawica mogłaby udzielać poparcia polskim władzom zarówno cywilnym, jak i wojskowym, pod warunkiem ich życzliwej bądź w najgorszym razie neutralnej postawy wobec prawicowych
koncepcji syjonistycznych.
Jak już wspomniano, dla Żabotyńskiego wzorem walki o niepodległość były doświadczenia polskie (choć niekoniecznie chodziło mu
o stłumione przez carską Rosję powstania narodowe!) oraz osoba Józefa
Piłsudskiego. Nie dziwi więc, że prawicowi syjoniści przystąpili do budowy własnych kadr wojskowych i zrębów swego przyszłego państwa
właśnie w oparciu o wzory polskie. Syjonizm prawicowy, klasyfikowany
jako rewizjonistyczny, zyskał duże wsparcie ze strony polskich Żydów,
zwłaszcza radykalnej młodzieży żydowskiej. Po przewrocie majowym
w 1926 r. partie polityczne mające najszersze wpływy w społeczności
żydowskiej, szczególnie ortodoksi i prawicowcy, otwarcie głosiły hasła
współpracy z rządami sanacyjnymi. Wynikało to – jak można domniemywać – z dwóch powodów. Pierwszym było odsunięcie od głównego
nurtu polskiej sceny politycznej Związku Ludowo-Narodowego, tradycyjnie wrogo nastawionego do Żydów, drugim zaś postrzeganie piłsudczyków jako niechętnych antysemityzmowi.
Zbiegło się to z działaniami Włodzimierza Żabotyńskiego, który
ostatecznie zerwał ze Światową Organizacją Syjonistyczną, rozpoczynając tworzenie alternatywnej dla lewicy radykalnej („rewizjonistycznej”)
Nowej Organizacji Syjonistycznej. Powstała w 1936 r. w Polsce Nowa
Organizacja Syjonistyczna (istniejąca w Wiedniu od 1935 r.) stała się
prawicowym ugrupowaniem politycznym o charakterze nacjonalistyczno-syjonistycznym, zaś jej męska młodzieżówka: Zrzeszenie Harcerzy
Żydowskich „Betar” (Brit Trumpeldor, Związek Trumpeldora, Trumpeldorczycy) i kobieca: Brit Naszim Leumijot stawiały na szkolenie wojskowe i ideologiczne młodych bojowników, mających następnie stać się
kadrami przyszłej armii żydowskiej walczącej z Brytyjczykami i Arabami w „Erec Israel” (Mendelsohn 1993: 17–22). Nie były to jednak – jak
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można wnosić – jedynie polityczne mrzonki, gdyż organizacja Brith
Trumpeldor liczyła wówczas ponad 40 tys. członków, stanowiąc najsilniejszy ruch narodowo-radykalny w ówczesnej Polsce.
Dla prawicowych rewizjonistów Żabotyńskiego problem istniejącego w Polsce antysemityzmu był de facto sprawą drugorzędną. Pod koniec lat trzydziestych zarówno w środowisku polskim, jak i wśród Żydów panowała bez mała zgodność co do tego, że Semitów jest w Polsce
zbyt wielu. Kresowe, niemal w stu procentach żydowskie miasteczka
były przeludnione, a odsetek społeczności żydowskiej w dużych miastach także był wysoki. Tym samym poparcie dla syjonistów (bez
względu na ich opcję polityczną), którzy opowiadali się za emigracją
Żydów na Bliski Wschód, było dla polskich władz rozwiązaniem korzystnym. Kwestia ta była zbieżna z dążeniami samych Żydów. Ponadto
polskie władze cywilne i wojskowe zwracały szczególną uwagę na szeroki zasięg wpływów Nowej Organizacji Syjonistycznej. Podkreślano
przy tym, że zarówno to ugrupowanie, jak i powiązane z nim środowiska
żydowskie są skrajnie przeciwne wszelkim ruchom o charakterze komunistycznym (AAN, MSZ, sygn. 2291: 23).
Nie bez znaczenia dla władz polskich był przy tym fakt, że militaryzacja prawicowych środowisk żydowskich była istotna także z punktu
widzenia polityki obronności kraju i wpisywała się w nurt minimalizacji
różnic w potencjale wojskowym na tle innych państw w regionie.
Z ogólnej liczby ponad 70 000 członków Betaru w Polsce żyło ich blisko
40 000 (Shavit 1988: 55). Mając pewność co do ich wrogiego nastawienia wobec Niemiec (z powodu istniejącego tam antysemityzmu)
i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ze względu na przeciwstawianie się komunizmowi), zdecydowano się na wprowadzanie
zaawansowanego systemu szkoleń z przysposobienia wojskowego dla
żydowskich organizacji społecznych i paramilitarnych o charakterze
prawicowym. Pokrywało się to w pewnych obszarach z koncepcjami
Włodzimierza Żabotyńskiego co do utworzenia państwa żydowskiego,
które wymagać będzie przygotowania Żydów do walki zbrojnej (a nie do
głoszonej przez socjalistów pracy) – konieczne więc stało się opanowanie umiejętności wojskowych. Ideologia rewizjonistyczna podkreślała
nieodzowność jedności narodowej oraz uznawała za szkodliwe koncepcje polityki klasowej, tak bliskie z kolei komunistom. Oddanie państwu
i głębokie poparcie zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej
Polski wielokrotnie podkreślało kierownictwo Nowej Organizacji Syjonistycznej, wysyłając np. wyrazy zadowolenia z powodu powrotu Zaolzia do Polski. Było to związane m.in. ze śmiercią żołnierza Wojska Polskiego kaprala Ozjasza Storcha, członka Betaru poległego w czasie dzia-
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łań na Zaolziu („Trybuna Narodowa”, 2.02.1938:1). Czy były to szczere
deklaracje, czy też kierowano się tylko doraźnymi interesami, pozostaje
kwestią otwartą.
Katalizatorem poczynań żydowskich organizacji działających
w Polsce były w znacznej mierze wydarzenia dziejące się w tym samym
czasie na Bliskim Wschodzie. Ciągły napływ Żydów do Mandatu Palestyny zaogniał panującą tam napiętą sytuację, zmuszając Brytyjczyków
do zastosowania kolejnych nadzwyczajnych środków represyjnych,
wprowadzonych na mocy wspomnianej już „Ustawy obronnej” z 1931 r.
(Piotrowski 1983: 61). Część polityków brytyjskich być może rozumiała
lub współczuła prześladowanym już w III Rzeszy Żydom, większość
jednak postrzegała ich migrację i działania w Mandacie jako potencjalną
przyczynę kolejnej rewolty. Generalnie napływających do Mandatu Palestyny Żydów traktowano jako niebezpiecznych wywrotowców, których
celem było położenie kresu brytyjskiej dominacji na tym terenie, niemniej jednak żydowska migracja trwała.
Po zamknięciu przez Brytyjczyków możliwości legalnego dostania
się na terytorium mandatowe jedyną szansę na dotarcie tam z Polski
dawał, w znacznym stopniu kontrolowany przez Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szlak przemytniczy. Jego ośrodkiem był port
w rumuńskiej Konstancy. Ta nielegalna emigracja – kontrolowana,
wspierana i nawet współfinansowana przez rząd polski – prowadzona
była pod pozorem oficjalnego ruchu turystycznego. Popyt na „wakacje”
w Mandacie Palestynie był tak duży, że Polskie Koleje Państwowe
utrzymywały regularne połączenia kolejowe głównych miast Polski
z Konstancą. W 1937 r. szlak morski został uzupełniony o połączenie
lotnicze z Hajfą obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT („Miesięcznik Turystyka” 1937, nr 1: 14).
Do wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. z Polski do Palestyny przez
Rumunię (Arens 2011: 26) przeszmuglowano pod okiem Brytyjczyków
ponad 13 tysięcy osób. Zanim oddziały III Rzeszy, I Republiki Słowackiej i ZSRR wkroczyły do Polski, szlakiem przez Konstancę działacze
i bojownicy Irgunu zdążyli jeszcze przemycić z Polski do Palestyny
znaczną ilość broni 7 , która bardzo przydała się im w przyszłej walce
o niepodległe Państwo Izrael (por. Ilan 1996: 133).
Mimo nakreślonych powyżej zbieżnych celów władz sanacyjnych
i żydowskiej prawicy współpraca z rządem polskim przysporzyła Żabotyńskiemu kolejnych wrogów wśród samych Żydów, dla których pomoc
7

Istnieją duże rozbieżności co do danych jakościowych i ilościowych dotyczących
przemyconej broni.
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ze strony władz sanacyjnej Polski była jedynie usprawiedliwianiem jej
antysemickiej polityki. Stwierdzenie to jednak nie do końca oddaje charakter ówczesnej rzeczywistości politycznej i społecznej.
Syjonistyczna lewica oskarżała Żabotyńskiego, że nawołując do
emigracji, sprzyja antysemitom, którzy chcą się pozbyć Żydów nie tylko
z terenu Polski, ale i z całej Europy. Po uchwaleniu we wrześniu 1935 r.
przez władze III Rzeszy „ustaw norymberskich” sytuacja uległa jednak
diametralnej zmianie. Żydzi w III Rzeszy stali się obywatelami drugiej
kategorii, nasiliły się wobec nich prześladowania, które swe apogeum
osiągnęły w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. podczas tzw. „Kristallnacht” (Nocy Kryształowej). Położenie Żydów w Europie stawało
się dramatyczne. Masowe legalne wyjazdy do Mandatu Palestyny nie
były w praktyce możliwe z powodu wprowadzonych przez władze brytyjskie ograniczeń; również ich napływ do Polski nie był dobrym rozwiązaniem (Ofer 1990: 11). Można przyjąć, że popierając idee emigracji,
lider rewizjonistów lepiej niż jego lewicowi adwersarze przewidział
rozwój wypadków. Podkreślał bowiem, że już nie tylko przygotowania
do przyszłej walki miało istotne znaczenie, ale do rangi głównego problemu urosła kwestia emigracji w celu ochrony społeczności żydowskiej
(Niv 1965: 163–169).

5. Nielegalna emigracja do Mandatu Palestyny i próba budowy
państwa żydowskiego
W takich warunkach nielegalną emigrację do Mandatu Palestyny
rozwijało także zbrojne ramię prawicowych syjonistów – organizacja
Irgun. Pierwszy z zorganizowanych przez Irgun statków z emigrantami
przypłynął do brzegów Mandatu Palestyny 13 kwietnia 1937 r., a ostatni
13 stycznia 1940 r. Ogółem dzięki działalności tej organizacji na terytorium mandatowe trafiło blisko 18 tys. Żydów. Była to jedynie kropla
w morzu potrzeb, tylko w latach 1937–1939 do organizacji żydowskich
pomagających w finansowaniu emigracji do Mandatu Palestyny wpłynęło bowiem około 180 tys. wniosków z samej tylko Polski. Wraz z rodzinami wnioskodawcy stanowili ogromną, bo liczącą ok 700 tys. grupę
potencjalnych emigrantów, których Żabotyński chciał wywieźć z Polski.
W jego opinii część z nich mogła uzupełnić szeregi działających w Mandacie Palestyny bojowników walczących o powstanie Państwa Izrael.
Główny problem polegał jednak na tym, że Brytyjczycy obawiali się
skutków tak prowadzonej żydowskiej kolonizacji Mandatu Palestyny,
ponieważ mogło to doprowadzić o kolejnej rewolty arabskiej, na co
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w trudnej sytuacji międzynarodowej rząd brytyjski nie mógł sobie pozwolić. Osobnym problemem był fakt, iż prawicowe środowiska żydowskie nie kryły swego wrogiego nastawienia do Brytyjczyków.
Suma tych wszystkich czynników powodowała, że polskie władze
polityczne i wojskowe znalazły się w niezmiernie trudnym położeniu.
Zabiegając o sojusz z Wielką Brytanią, za wszelką cenę starały się
ukrywać czynną pomoc Żydom walczącym zbrojnie przy użyciu metod
terrorystycznych z brytyjskim panowaniem w Mandacie Palestyny.
Jesienią 1937 r. podjęte zostały przez Polskę intensywne działania
dyplomatyczne wobec Wielkiej Brytanii wynikające z dążeń rządu polskiego do ostatecznego sprecyzowania programu własnej polityki zagranicznej w obliczu zmian na arenie międzynarodowej (Nowak-Kiełbikowa 1989: 5). Strona polska musiała zatem zadbać na forum międzynarodowym o zachowanie pozorów, w tym kontekście przestaje być dziwne, że np. żadna jednostka pływająca pod polską banderą lub mająca
polskiego armatora nie posłużyła do wsparcia czy to wojskowych, czy
emigracyjnych działań Irgunu. Polakom bardzo zależało, by i strona
żydowska zachowywała w swych działaniach jak najdalej idącą powściągliwość i dyskrecję oraz nie ujawniała udzielanego poparcia 8
(AAN, MSZ, sygn. 9918: 124). Paradoksalnie – powszechnie podkreślany wówczas polski antysemityzm był doskonałą zasłoną propagandową
odsuwającą od strony polskiej potencjalne zarzuty o wsparcie nielegalnej
emigracji i działalności zbrojnej żydowskiej prawicy. Cała ta mistyfikacja była prowadzona w sposób bardzo zręczny. Dla strony żydowskiej
polsko-brytyjskie rozmowy dyplomatyczne nie miały oficjalnie większego znaczenia, mimo że celem wspieranego dyskretnie przez stronę
polską Irgunu było położenie kresu brytyjskiej obecności w Palestynie
i utworzenie tam żydowskiego państwa. Stawiało to oczywiście zaangażowanych pośrednio w te działania Polaków w niezwykle skomplikowanej sytuacji w przypadku ujawnienia istnienia pomocy i jej skali. Brytyjczycy, jak można wywnioskować z zachowanego materiału źródłowego,
nie do końca zdawali sobie sprawę z rozmiarów wsparcia strony polskiej
dla działającego coraz mocniej na terenie Mandatu Irgunu 9 . Niejako
8

„W chwili, kiedy emigracja nielegalna byłaby propagowana jawnie w prasie i na
zebraniach, władze polskie musiałyby stosować restrykcje zarówno z uwagi na ustawy
wewnętrzne, jak i ze względu na interwencję dyplomatyczną Wielkiej Brytanii”, AAN,
MSZ, sygn. 9918, s. 124, Notatka z rozmowy p Dr. [Jana] Wagnera z p. [Włodzimierzem] Żabotyńskim, Warszawa 14.06.1939 r.
9
Dowodzić tego może choćby list z Foreign Office do brytyjskiego konsula w Warszawie z 28 lipca 1939 r. w sprawie doniesień na temat nielegalnej emigracji Żydów, ze
wskazaniem Polski jako jednego z miejsc ich pochodzenia. Wprawdzie żydowska prawi-
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w całej tej skomplikowanej grze swoja przedmiotową rolę odegrała bardziej wstrzemięźliwie zachowująca się wobec otwartej walki z Brytyjczykami lewicowa Hagana nie mająca tak znaczących kontaktów ze stroną
polską (Charters 1989: 45). To z kolei uwiarygadniało mistyfikację.
W tym samym czasie zmieniły się priorytety prawicowych działaczy
syjonistycznych – nie chodziło już tylko o wysyłanie broni czy ludzi do
Mandatu Palestyny, lecz przede wszystkim o utworzenie państwa żydowskiego. Brytyjczyków uważano za najgroźniejszego wroga (Heller
1995: 53), z którym należy walczyć zbrojnie. Do tego potrzebni byli
profesjonalnie wyszkoleni specjaliści wojskowi. Zbiegło się to w dużej
mierze z podobnymi oczekiwaniami i działaniami polskich władz wojskowych – obie strony dostrzegły walory działań, które dziś można by
określić mianem specjalnych, w których dywersja (strona polska) i terror
(strona żydowska) miały odgrywać kluczową rolę. Na fali tak sformułowanych postulatów w 1937 r. na życzenie szefa Sztabu Głównego powołano
do życia Wydział Planowania Wywiadu i Dywersji Wojennej (III), na którego czele stanął płk Józef Skrzydlewski. W skład tzw. Wydziału III wchodziły referaty: Planowania Dywersji Wojennej oraz Propagandy.
W tworzeniu zrębów tak rozumianej działalności wojskowej opierano się w dużej mierze na doświadczeniach zdobytych w ramach tzw.
dywersji pozafrontowej. Pierwowzorem stała się utworzona w 1923 r.
w Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na bazie doświadczeń Grupy „Wawelberg”, ściśle zakonspirowana komórka, której zadaniem miało być: tworzenie zakonspirowanych grup wykwalifikowanych
konspiratorów i dywersantów (w kraju i za granicą) oraz łączenie ich
w sieć o określonej strukturze podległości. Przeszkolone grupy w razie
wybuchu wojny lub zajęcia przez nieprzyjaciela części terytorium Polski
miały prowadzić na (płytkim i głębokim) zapleczu frontu działania dywersyjne, takie jak: wysadzanie mostów, przepustów i torów kolejowych, wprowadzanie zamętu na bezpośrednim zapleczu frontu oraz organizacja konspiracji wojskowej po zakończeniu działań wojennych. I w
tym też zakresie ugrupowania syjonistyczne uzyskały w Polsce daleko
idącą pomoc. Szef departamentu konsularnego w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Wiktor Tomir Drymmer osobiście rozmawiał o tym
z przywódcami Irgunu, Hagany czy Brit Hechajal (Związek Rezerwistów Żydów w Polsce) i raportował do płk. Józefa Becka i marszałka
ca była wskazywana jako organizator nielegalnych przerzutów, jednak wykluczano
udział czy współudział w tym procederze strony polskiej. Por. L. Weinbaum, A Marrige
of Convenience, The New Zionist Organization and the Polish Goverment 1936–1939,
New York 1993, s. 194–195.
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Edwarda Rydza-Śmigłego: „Stanowisko nasze pokrywa się kompletnie
ze stanowiskiem Żydów syjonistów-rewizjonistów (...) należy popierać
wysiłki organizacji niepodległościowych wszechstronnie, pieniędzmi
i wyszkoleniem bojowym” (Drymmer 1998: 141).
Z oczywistych powodów były to działania o charakterze wysoko
poufnym, gdyż w tym okresie w polskim Sztabie Generalnym istniały
przesłanki wskazujące na mniej lub bardziej otwarty nacjonalizm czy
wręcz antysemityzm. Z jednej strony mimo że polski korpus oficerski
był od początku bardzo zróżnicowany pod względem przynależności
religijnej i etnicznej, od wstępujących do armii polskiej oficerów żądano
deklaracji narodowościowej, a podanie narodowości żydowskiej, jeśli
nie uniemożliwiało weryfikacji stopnia oficerskiego, to na pewno ją
w znacznym stopniu utrudniało. Z drugiej zaś strony polskie władze
wojskowe nieoficjalnie, ale czynnie wspierały prawicowe organizacje
żydowskie. „Rząd Polski odnosi się do akcji syjonistów-rewizjonistów
z życzliwością podyktowaną mu jego zasadniczym pozytywnym stosunkiem do idei syjonistycznej (...) co w miarę jej realizacji musi z natury
rzeczy ułatwić rozwiązanie zagadnienia żydowskiego w Polsce. Rzecz
oczywista, że ze względu na nieprzychylne odnoszenie się Rządu Angielskiego do poczynania rewizjonistów popieranie tego ruchu przez
władze polskie wymaga taktu i ostrożności, podyktowanej naszymi stosunkami z Wielką Brytanią” (AAN, MSZ, sygn. 2291: 5).
Owa „ostrożność” i „takt” kładły się przez lata cieniem na kwestii oficjalnej i zakulisowej pomocy władz polskich – cywilnych i wojskowych –
dla żydowskiej prawicy. W latach 1937–1938 Włodzimierz Żabotyński
wraz z przywódcą całego ruchu syjonistycznego Nahumem Sokolowem
prowadził rozmowy z Apoloniuszem Zarychtą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawicielem rządu premiera Felicjana Sławoja-Składkowskiego (oficjalnie oskarżanego o antysemityzm10), w sprawie zorganizowania specjalistycznego szkolenia wojskowego dla członków Betaru
(Shapiro 1991: 56). Należy także podkreślić, że władze polskie nie przeszkadzały w podobnej działalności lewicowej Hagany. W rezultacie tych
ustaleń jesienią 1938 r. zorganizowano pierwszy kurs (Bowyer Bell 1996:
28). Ze strony żydowskiej dowodził nim członek dowództwa Irgunu Aharon
Heichman (http://www.etzel.org.il/english/ac16.htm#6). Kolejny trzymiesięczny kurs został zorganizowany wiosną 1939 r. w rejonie Andrychowa,
10

W kontekście tych oskarżeń warto wspomnieć choćby jedno z wystąpień premiera Składkowskiego: „Polski rząd pragnie wspomóc działalność syjonistyczną nie dlatego,
by pozbyć się Żydów, ale dlatego, że syjonizm jest ideą szlachetną i humanitarną”. Por.
Bojko 2007: 397.
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na górze Kocierz, gdzie najpierw powstał żydowski ośrodek sportowy, który
stał się potem doskonałą bazą szkoleniową dla bojowników Irgunu. Szlomo
Ben Szlomo był jednym z organizatorów kursu dla wybranych dowódców
Irgunu. Innymi uczestnikami byli wsławieni później w walkach z Brytyjczykami Izaak Raviv i Zvi Meltzer, który organizował następnie podobny
kurs na Litwie (http://www.etzel.org.il/english/people/frame.htm). W operacji, której patronował Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
brało udział 25 kursantów, którym zakazano utrzymywania jakichkolwiek
kontaktów z okoliczną ludnością. Przez cztery miesiące pod okiem polskich
instruktorów (Levine 1996: 259–260) uczyli się oni technik walki partyzanckiej i sabotażu, szkolili się w organizowaniu ataków terrorystycznych
i zamachów bombowych, poznawali też podstawy konspiracji (Yalin-Mor
1980: 33). Czteromiesięczny kurs specjalny zorganizowany pod Andrychowem zakończył się spotkaniem z udziałem m.in. dowódcy Armii „Karpaty”
gen. Kazimierza Fabrycego i płk. Józefa Smoleńskiego i Tadeusza Pełczyńskiego, którzy reprezentowali wspomniany Oddział II SG. Poza nielicznymi
wyjątkami niemal wszyscy uczestnicy kursu mówili po polsku (Gebert
2008: 88).
Kurs pod Andrychowem był przeznaczony de facto dla bojowników
Irgunu wychowanych na tradycji polskich romantycznych zrywów niepodległościowych. A te były szeroko propagowane; np. na łamach „Głosu Gminy Żydowskiej” w 1939 r. ukazał się artykuł o udziale Żydów
w insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. Pisano: „Żydzi warszawscy:
krawcy, czapnicy, wykonywali ogromne roboty, dostarczali wiele tysięcy spodni, płaszczy, czechczerców, czapek dla organizującej się armii”
(Ringelblum 1938: 72–87).
Poza wsparciem w postaci szkoleń Nowa Organizacja Syjonistyczna dostała także od władz polskich kredyt w wysokości 212 tys. zł
i rozpoczęto kolejne szkolenia m.in. w Zofiówce na Wołyniu i w Poddębinie k. Łodzi. W odrębnym kursie dla dowódców w Zielonce brało
udział 20 przybyłych z Mandatu Palestyny komendantów Irgunu,
wśród nich Jakub Meridor oraz Jakub „Eli” Ferszt, szef wywiadu tej
organizacji. Wspomniany wcześniej szef Lehi Abraham Stern był także
zaangażowany w organizację kursów, a pomocą i wsparciem służyli
mu m.in. Nathan Friedman-Yellin z Irgunu i Shmuel Merlin, który był
sekretarzem generalnym Nowej Organizacji Syjonistycznej w Polsce
(http://www.etzel.org.il/english/people/frame.htm). Jednocześnie Włodzimierz Żabotyński kupował w Polsce broń i amunicję, organizując ich
przemyt do Mandatu Palestyny (Slutsky 1971: vol 7, col. 1069). Polskie
uzbrojenie z usuniętymi numerami seryjnymi oraz znakami producenta
przerzucano m.in. z magazynu przy ul. Ceglanej w Warszawie jako koce
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i buty, zaś amunicję (jako cement) przez Bułgarię i Rumunię. Z Polski
wysyłano też do Mandatu Palestyny inne transporty z bronią i amunicją,
a największy z nich (5 tys. karabinów) miał zostać odprawiony tuż przed
wybuchem II wojny światowej. W związku z rozpoczęciem działań wojennych część broni przygotowanej dla tego transportu w połowie września 1939 r. Żydzi przekazali Dowództwu Obrony Warszawy.
Jak można wywnioskować, żydowska prawica podchodziła do
skomplikowanej kwestii pozyskiwania sprzętu, szkolenia ludzi i tworzenia nowych kadr w sposób bardzo metodyczny. Nie zaniedbywano żadnej z płaszczyzn działalności wojskowej, łącznie z lotnictwem. W szkole
pilotażu Irgunu założonej przez Ari Żabotyńskiego (syna Włodzimierza)
w Mandacie Palestyny i połączonej z oficjalnie działającą od 1936 r.
spółką Aviron, latano m.in. na maszynach typu RWD-8 i RWD-13 zakupionych w Polsce. W czasie trwania pierwszych rozmów handlowych
w tej kwestii już 15 czerwca 1936 r. w Tel Awiwie wylądował samolot
turystyczny typu RWD-8 pilotowany przez Kazimierza Ziembińskiego.
W tymże roku odbył jeszcze jeden lot, po którym pilot podarował samolot aeroklubowi żydowskiemu. Umowę sfinalizowano i maszyny typu
RWD zaczęły trafiać do Mandatu Palestyny przy aprobacie strony brytyjskiej, która nie widziała problemu w pozyskiwaniu przez Żydów samolotów cywilnych. Samoloty typu RWD-8 początkowo używane były
na lotnisku w Affikim na północy Izraela głównie jako maszyny szkolno-treningowe, ale także w celach transportowych i do pewnego stopnia
rozpoznawczych. Później wspólnie z działającą oficjalnie agendą Irgunu,
spółką Aviron, zostały przeniesione na lotniska Lod (Lydda), a następnie
do Ramla. Maszyny te pozostawały w służbie relatywnie długo, bo dopiero od listopada 1947 r. wzmiankowane są jako niezdatne do lotu. Ich
dalszy los pozostaje nieznany. Z całą pewnością można stwierdzić, że na
pewno nie figurowały w rejestrach Sherut Ha-Avir (izraelskich siłach
powietrznych) w 1948 r. Spółka Aviron w lipcu 1938 r. zamówiła
w polskiej wytwórni dwa samoloty typu RWD-13. Z realizacją tego kontraktu był jednak problem, dlatego mimo że przedsiębiorstwo lotnicze
użytkowało łącznie trzy samoloty typu RWD-13, to tylko jeden był oficjalnie zakupiony w Polsce, zaś dwa odkupione oficjalnie od Jemenu.
Nosiły one znaki VQ-PAF, VQ-PAL i VQ-PAM. Jeden z nich w 1948 r.
należał do grupy pierwszych samolotów wojskowych utworzonego
wówczas niepodległego Państwa Izrael. Ostatnim typem z rodziny samolotów RWD używanym w Palestynie był RWD-15, zakupiony dla Avironu przez polskich Żydów latem 1939 r. Samolot ten był używany
rzadko i dopiero w 1945 r. maszynie przywrócono zdatność do lotu
i przeniesiono na lotnisko Ramla, a następnie Lod, skąd RWD-15 latał
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na regularnych liniach do Tel-Awiwu oraz do Egiptu. Niestety, podczas
ewakuacji samolotów Avironu do Tel Awiwu w grudniu 1947 r. RWD-15
ze względu na trwającą naprawę pozostawiono w hangarze w Lod i tam
w kwietniu 1948 r. został spalony przez Arabów (zob. Glass, Woźniak
2004).
Abraham Stern, który nadzorował szkolenie żołnierzy Irgunu w Polsce, powrócił do Mandatu Palestyny latem 1939 r., w czasie gdy Brytyjczycy całkowicie zamknęli terytoria mandatowe dla żydowskiej emigracji z Europy i wprowadzili zakaz kupowania tam przez Żydów ziemi.
Skonfliktowana wewnętrznie i rozbita na różnorodne frakcje polityczne społeczność żydowska nie prezentowała jednoznacznego i wspólnie wykrystalizowanego negatywnego stosunku do Brytyjczyków. O ile
większość ugrupowań, na czele z Haganą, wyrzekała się działań dziś
określanych jako terrorystyczne (Gilbert 1998: 101), o tyle dla prawicy
sprawa ataków na siły brytyjskie stała się w pewnym momencie głównym celem. Spośród bojowników Irgunu działających w Polsce lub przeszkolonych w ramach kursów zorganizowanych przez polskie władze
wojskowe do najbardziej zasłużonych w walkach z Brytyjczykami należeli: Szmuel „Mike” Amitai, Michael Ashbel, Dov Efrat, Yaakov
„Yashka” Eliav (jeden z założycieli organizacji Lehi), Aharon Heichman
(wysłany do Polski dowodził na pierwszym kursie dowódców), Abraham
Amper, Mojżesz Bar-Giora, Izrael Epstein (komendant Betaru w Wilnie), Dov „Hablondini” Granek (walczący we wrześniu 1939 r. w szeregach Wojska Polskiego) czy Abraham Stern, dowódca Lehi (Arad, vol. IX:
210), a także Menachem Begin (Tucker 2008: 865), późniejszy dowódca
Irgunu w Mandacie Palestyny, oraz blisko z nim współpracujący Izrael
Elad (http://www.eretzisraelforever.net/Resources/Resource_Dictionary
OfPeople_page.asp).
Wprawdzie sympatia i wsparcie ze strony władz polskich miały
ogromne znaczenie dla funkcjonowania Betaru, to jednak Menachem
Begin, podobnie jak i cała żydowska prawica w przedwojennej Polsce,
nie stał ponad prawem. W związku z zorganizowaniem przez niego
przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie masowej demonstracji
przeciw ograniczeniom przez Rząd Jego Królewskiej Mości emigracji
Żydów do Mandatu Palestyny Begin został aresztowany, wyrokiem sądu
skazany i osadzony w więzieniu na Pawiaku na okres 6 tygodni. Doświadczenie to było zapewne dla niego niezwykle trudne, zwłaszcza że
był prawnikiem (absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego), jednak pobyt w warszawskim więzieniu nie ostudził jego zapału. Przeciwnie, w 1938 r. podczas międzynarodowej konferencji Betaru
w Warszawie zapowiedział: „Po okresie politycznego i praktycznego
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syjonizmu stanęliśmy w obliczu zbrojnego syjonizmu” (http://begincenter.org.il/en/FAQ.aspx?CID=8070).
Mimo wspomnianej wcześniej tajemnicy okrywającej związki żydowskiej prawicy z polskimi władzami istniały pewne przesłanki wskazujące na ich istnienie. W oczach obiektywnego obserwatora nacjonalizmy polski i żydowski miały ze sobą zbyt wiele wspólnego, a o stopniu
wiedzy o zaangażowaniu Polski w działalność żydowskich rewizjonistów świadczyć może np. raport amerykańskiego Biura Służb Strategicznych (Office of Strategic Services, OSS) z dnia 13 września 1944 r.
wymieniający przedwojenną Polskę jako jedno z głównych miejsc politycznej i wojskowej aktywność Irgunu (http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0001225544/DOC_0001225544.pdf ).

6. Żydzi w polskich armiach w czasie II wojny światowej
O świcie 1 września 1939 r. niemiecka III Rzesza i I Republika Słowacka rozpoczęły agresję na Polskę. W czasie wojny obronnej 1939 r.
w polskich oddziałach walczyło około 150 tysięcy Żydów (czyli ok. 18%
żołnierzy), z których wielu odniosło rany lub zginęło. Straty wśród żołnierzy pochodzenia żydowskiego zabitych i zaginionych w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. są znane wyrywkowo, nikt ich dotąd nie
przedstawił w jednym opracowaniu. Osobną kwestię stanowi stosunek
części ludności żydowskiej zamieszkującej tereny wschodnie Polski do
wkraczających 17 września oddziałów Armii Czerwonej.
Oddziały radzieckie spotykały się z życzliwym powitaniem białoruskich i ukraińskich chłopów, a także znacznej części mieszkającej wśród
nich ludności żydowskiej. Idee radzieckiego komunizmu nie zyskały
znaczącej przewagi w żadnej grupie etnicznej, okazały się natomiast
atrakcyjne dla tych, którzy dali wiarę zapewnieniom, że Armia Czerwona ratuje ich przed Niemcami i polskim antysemityzmem. Jan Karski
dostarczył premierowi i prezydentowi, a potem także brytyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych, amerykańskiej Komisji do Badania Zbrodni
Wojennych i samemu prezydentowi USA specjalny raport. Zawierał on
rozdział poświęcony Żydom oraz podrozdział na temat stosunków polsko-żydowskich na zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 r. Kresach
Wschodnich. W tej ostatniej kwestii Karski zajął bardzo wyważone stanowisko. Przyznał, że stosunki „są napięte. Uważa się powszechnie –
pisał – że Żydzi zdradzili Polskę i Polaków, że w zasadzie są komunistami, że przeszli do bolszewików z rozwiniętymi sztandarami”. Formułował te opinie w świetle ustalonych faktów. Istotnie, w większości

Między mitycznym antysemityzmem, politycznym pragmatyzmem i sojuszem…

61

miast bolszewików witali Żydzi bukietami czerwonych róż, przemówieniami, uległymi oświadczeniami, „denuncjują oni Polaków, polskich
narodowych studentów, polskich działaczy politycznych (...). Niestety,
trzeba stwierdzić, że wypadki te są bardzo częste, dużo częstsze niż wypadki wskazujące na ich lojalność wobec Polaków czy sentyment wobec
Polski” („Dzieje Najnowsze” 1989, nr 2: 194). W dalszym ciągu tego
raportu Karski konfrontował zachowanie żydowskiego proletariatu z zachowaniem wykształconych i zamożnych Żydów, którzy myśleli o Polsce z sympatią i ubolewaniem. W oczywisty sposób odrzucał kryterium
symetrii między antypolskością Żydów i antysemityzmem Polaków.
Ludność żydowska na Kresach Wschodnich podlegała represjom według podobnych zasad jak ludność chrześcijańska. Niedbający specjalnie
o przekonania religijne mieszkańców zajętych terenów Rosjanie skupili
się na tradycyjnych elitach, głównie kierownictwie organizacji politycznych i społecznych, a w tym nawet rewolucyjnych: lewicowych syjonistów i marksistowskiego „Bundu”. Z oczywistych przyczyn na pierwszy
ogień poszli przedstawiciele żydowskiej prawicy, a szczególnie antykomunistyczni syjoniści-rewizjoniści z Nowej Organizacji Syjonistycznej
i Betaru. Dla przykładu w Nowogródku aresztowano związanego z rewizjonistyczną prawicą żydowską Beniamina Erona, którego „oskarżono
o dyskusję z komunistami” (Widziałem Anioła Śmierci… 2006: 58). Prześladowań doświadczyli z czasem również przywódcy religijni.
Działania represyjne radzieckiego aparatu bezpieczeństwa wywoływały próby oporu, jednak szczegóły dotyczące konspiracyjnej działalności Żydów związanych z Betarem pozostają nieznane. Czy zakładały one
ewentualne formy oporu zbrojnego, trudno jednoznacznie stwierdzić.
Jeden ze świadków wspomina o nielegalnych spotkaniach we Lwowie
młodzieży syjonistycznej: „nawet sam byłem obecny na akademii nielegalnej, urządzonej ku czci [Włodzimierza] Żabotyńskiego” (Widziałem
Anioła Śmierci… 2006: 541).
Latem 1941 r. – po rozpoczęciu inwazji III Rzeszy w ramach realizacji planu „Barbarossa” – władze ZSRR objęły amnestią obywateli
polskich przebywających w łagrach i innych miejscach deportacji.
Zwolnieni zesłańcy podążali na południe ZSRR, a stamtąd do swojej
„ziemi obiecanej”, która dla wielu z nich byłą nią w istocie. Wśród tych,
którzy zostali zwolnieni z radzieckich więzień i obozów pracy, znajdowali się liczni polscy Żydzi. Powroty nie odbywały się bez pewnych
kłopotów, zwłaszcza w kontekście politycznym. Należy pamiętać, iż
obraz witających Armię Czerwoną Żydów był wśród Polaków wciąż
żywy i nie wdawano się w analizę podziałów politycznych społeczności
żydowskiej. Kiedy rozpoczęła się rekrutacja do Armii Polskiej, więk-
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szość żydowskich ochotników odrzucono ze względu na słaby stan
zdrowia (orzeczenie komisji). W istocie zwykle chodziło o zły stan
zdrowia, ale też o lewicowe przekonania oraz podejrzenie o lewicową
syjonistyczną indyferencję do sprawy polskiej. Nie bez znaczenia był
również sprzeciw władz radzieckich wobec przyjmowania w polskie
szeregi Żydów. Zgłaszającym nierzadko udawało się obejść takie bariery, stawali przed komisjami poborowymi, w której lekarzami byli Żydzi,
lub wykorzystywali znajomości w dawnym polskim korpusie oficerskim.
Jednakże większość spośród przyjętych w ten sposób wydalono z wojska
z różnych innych przyczyn. Często Żydów kierowano na ponowne badania komisyjne, gdzie znów ich odrzucano z powodów zdrowotnych.
Ponadto usuwano ich ze służby za najdrobniejsze nawet przewinienia,
które w innym wypadku podlegały jedynie lekkiej karze. Nie dziwi więc,
że wielu żydowskich żołnierzy ukrywało przynależność religijną i etniczną. Emma Lewinówna, wywodząca się z rodziny lekarskiej o poglądach syjonistycznych, oświadczyła: „Ponieważ słyszałam wielokrotnie
skargi na to, jakoby wyłączną przyczyną nieprzyjmowania do wojska
polskiego był antysemityzm Polaków, chcę stwierdzić, iż na własne oczy
widziałam, jak na komisji mieszanej, składającej się z bolszewików
i Polaków, komisarz bolszewicki na dokumencie mojego kuzyna napisał:
«jewrejiew nie nado»... Ja osobiście nie widziałam w wojsku, gdzie służył mój brat i ojciec, objawów antysemityzmu” (Widziałem Anioła
Śmierci… 2006: 162, 348, 380, 404, 431, 473, 550).
Stosunek prawicy żydowskiej do Armii Polskiej przedstawił Wiktor
Sukiennicki w memorandum z 1942 r. (Widziałem Anioła Śmierci, 2006:
557–570), w którym nadmienia, że 8 października 1941 r. syjoniścirewizjoniści prosili gen. Władysława Andersa o utworzenie „oddzielnego legionu złożonego z Żydów”. Inne ugrupowania żydowskie sprzeciwiły się jednak tej koncepcji. 14 listopada 1941 r. gen. Anders wydał
rozkaz przeciwdziałania postawom antyżydowskim w szeregach formowanej armii: „wszystkim podległym mi dowódcom nakazuję zwalczać
kategorycznie wszelkie objawy rasowego antysemityzmu”. 10 listopada
1941 r. radziecki generał Aleksander Szczerbakow „oświadczył, iż działa
na podstawie instrukcji władz centralnych, które polecić miały traktować
wszystkich obywateli RP narodowości niepolskiej posiadających paszport radzieckie jako obywateli ZSRS. Tylko obywatele polscy narodowości polskiej otrzymują zezwolenie na przejazd do miejsca organizacji
Polskich Oddziałów Wojskowych, natomiast obywatele polscy Ukraińcy
i Żydzi spotykać się mają z kategoryczną odmową ze strony wymienionych władz radzieckich”. W. Sukiennicki podkreślał, że „stanowisko
władz radzieckich... kwestionowało obywatelstwo polskie wszystkich
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osób narodowości niepolskiej, a szczególnie Żydów. W rezultacie od
grudnia 1941 r. obywatele polscy narodowości niepolskiej są traktowani jako nie podlegający zwolnieniu obywatele radzieccy”. Autor
dalej wyjaśniał, że „w czasie dokonywania poboru Ambasada otrzymywała z różnych stron ZSRS dziesiątki depesz i listów, w których
obywatele polscy, narodowości żydowskiej, ukraińskiej i białoruskiej
protestowali przeciwko nieprzyjmowaniu ich do szeregów Wojska
Polskiego. Z otrzymanych następnie sprawozdań polskich członków
komisji poborowych wynikało, że radzieccy członkowie tych komisji
nie dopuszczali do poboru nikogo, o kim mieli wątpliwości, czy jest
narodowości polskiej”. Zgodnie z założeniami politycznymi, aby ratować przede wszystkim elitę, „ze strony Ambasady poczyniono kroki, aby ewakuacja objęła pewną ilość ludności żydowskiej, w szczególności osób bardziej wybitnych i reprezentacyjnych” (Widziałem
Anioła Śmierci… 2006: 559). W szeregach formowanej w ZSRR armii polskiej nie zabrakło dawnych działaczy Irgunu. Dzięki ogłoszonej przez władze radzieckie amnestii do tworzonej armii trafił m.in.
przedwojenny szef polskiego Betaru Menachem Begin.
Kiedy strona polska usiłowała zaradzić skomplikowanej sytuacji,
strona radziecka mnożyła problemy: „Podczas gdy toczyła się powyższa
korespondencja dyplomatyczna, bardzo wielu obywateli polskich, Żydów, Ukraińców i Białorusinów, pozbawionych zostało wystawionych
przez władze radzieckie dokumentów ze stwierdzeniem polskiego obywatelstwa... Należy zaznaczyć, iż przy rozległych obszarach ZSRR
i rozmaicie urzędującej administracji radzieckiej trudno było o jakiś
zupełnie jednolity tryb postępowania” (Widziałem Anioła Śmierci…
2006: 451). Powodowało to nie tylko kłopoty z interwencjami Ambasady RP, ale również zamieszanie wśród Żydów, którzy doświadczali wielorakich przeszkód natury biurokratycznej ze strony administracji radzieckiej – nie tylko utrudniano im starania o przyjęcie w szeregi formowanych oddziałów polskich, ale uzasadniano problemy z pozytywnym rozpatrzeniem ich prośby piętrzone są po stronie władz polskich.
Z relacji znane są przypadki, w których władze radzieckie zabraniały
Polakom ewakuować Żydów, a gdy oficerowie polscy tłumaczyli żydowskim petentom, że wynika to z radzieckiego sprzeciwu, Rosjanie
publicznie „interweniowali” i daną grupę Żydów wypuszczano. Taka
dezinformacja prowadziła do napiętej atmosfery, zaś zainteresowani byli
przekonani o radzieckiej łasce oraz o niechęci Polaków czy wręcz o tradycyjnym „polskim antysemityzmie”. Tego typu przekonanie pokutuje
do dziś nie tylko wśród potomków żydowskich zesłańców, ale i w gronie
wielu historyków (Widziałem Anioła Śmierci… 2006: 447, 458).
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Gen. Władysław Anders miał problem z przyjmowaniem do Armii
Polskiej na Wschodzie polskich Żydów, gdyż Rosjanie uznali za swych
obywateli wszystkich mieszkańców ziem polskich wcielonych do ZSRR
po 17 września 1939 r.: „Kiedy na podstawie umowy zaczęto oswobadzać Polaków z więzień i obozów, w pierwszej kolejności wypuszczano
Żydów i Ukraińców, natomiast zatrzymywano zdrowych, silnych Polaków. Uważam, że to nie było w porządku. Uwolnijcie teraz moich ludzi,
którzy są nadwyżką 30 tysięcy, gdyż nie mogę się tych 11 tysięcy doliczyć” (Centralne Archiwum Wojskowe, Kol. WKA, sygn. VIII.800.26.2:
8, 12–13).
Poza problemami natury administracyjnej, znacznym kłopotem były
stosunki panujące w poszczególnych jednostkach, gdyż przyjmowanie
Żydów w szeregi polskie spotykało się z różnymi przejawami niechęci
ze strony żołnierzy. Sprzeciwiało się temu dowództwo – o czym świadczy rozkaz gen. Władysława Sikorskiego 11 stanowczo zakazujący jakichkolwiek form niechęci w stosunku do żołnierzy wywodzących się ze
społeczności żydowskiej:
Naczelny Wódz
Londyn, 5 sierpnia 1940 r. Według rozdzielnika. Rozkaz nr 2/40.
Powodzenie naszego oręża i pomyślne w przyszłości ustalenie nowego bytu narodowego wymaga zespolenia dążeń i wysiłków skierowanych do wspólnego celu.
W szczególności na terenie wojska musi panować jedność i szczere braterstwo broni, nie mącone żadnymi niesnaskami. Stoję na stanowisku, że żołnierz, który podjął
broń w sprawie ojczystej, składa tym samym dowód, iż jest Polakiem, bez względu
na pochodzenie i wyznanie. Zakazuję stanowczo okazywania żołnierzom wyznania
mojżeszowego niechęci w formie krzywdzących przezwisk lub uchybiania godności
ludzkiej. Za przestępstwa w tym względzie będę surowo karał.
Rozkaz odczytać przed frontem oddziałów.
Naczelny Wódz( - ) Sikorski, Generał Dywizji
Rozdzielnik: 1. Gen. broni Sosnkowski 2. Generał do zleceń N.W. 3. Szef Sztabu
N.W. 4. Szef Kier. Mar. Woj. 5. Inspektor Sił Powietrznych 6. Dowódca Obozów
i Oddziałów W.P. w Szkocji 7. Szef Gab. Min. Spraw Wojsk. 8. Szefostwo Oddziałów I-VI Sztabu N.W. 9. Szef Sądownictwa 10. Szef Biura Prasy i Propagandy 11. Komendant Kwatery Głównej 12. Attaché Wojskowy i Lotniczy 13. Attaché Morski 14. Komendant Placu Londyn. Do wiadomości 15. P. Szwarcbard –
Rada Narodowa.

Grupa Żydów służących w Armii Polskiej na Wschodzie była niestety również w inny sposób dyskryminowana. Ze względu na oburzenie,
jakie nierówne traktowanie budziło w samych Żydach, jak i wśród za11
Naczelny Wódz zdawał sobie sprawę z rangi problemu i jednocześnie wychodził
z dosyć pragmatycznego założenia, iż Żydzi będą chcieli walczyć o swoją ojczyznę –
niezależnie gdzie będzie się ona znajdowała (por. Ainsztein 1969: 31).

Między mitycznym antysemityzmem, politycznym pragmatyzmem i sojuszem…

65

chodnich sojuszników (co w wypadku Wielkiej Brytanii zakrawało na
hipokryzję), gen. Władysław Anders wydał rozkaz dotyczący statusu
żołnierzy żydowskich, który stwierdzał wprost, że Żydzi mają te same
prawa i podlegają tym samym obowiązkom wynikającym ze służby wojskowej co każdy inny polski obywatel. W dalszej części rozkaz zawierał
zdecydowane żądanie twardego zwalczania wszelkich przejawów antysemityzmu. Ostatecznie wśród ludności polskiej ewakuowanej do Persji
znalazło się ok. 6 tys. polskich Żydów. Stanowili oni społeczno-kulturalny przekrój społeczeństwa: byli tam i prawicowcy, i socjalistyczni
syjoniści, i bundowcy, a także komuniści. Po przybyciu do Persji, a później już w Iraku miejscowi Żydzi mieszkający w pobliżu obozów wojskowych ciepło przyjęli wielu spośród ewakuowanych pobratymców.
Niektórych zaproszono nawet na święto Paschy.
Perspektywa przeniesienia polskiej armii z Iraku do Mandatu Palestyny przypomniała politykom o skomplikowanej kwestii brytyjsko-arabsko-żydowskiej. W styczniu 1942 r. gen. Władysław Sikorski
podzielił się z Anthonym Edenem nadzieją, że wraz z końcem wojny
bardzo wielu polskich Żydów wyemigruje do Mandatu Palestyny. Ten
pomysł nie spotkał się jednak z dobrym przyjęciem ze strony brytyjskiego męża stanu. W miarę jak do Mandatu Palestyny przybywało
coraz więcej żołnierzy, a szczególnie latem i jesienią 1943 r., sprawa
żydowska w Armii Polskiej na Wschodzie nabierała zdecydowanie
innego wydźwięku. Niezależnie od drobnych incydentów pojawienie
się polskiej armii w Mandacie Palestyny zostało dobrze przyjęte nie
tylko przez mieszkających tam Żydów, ale i przez działające tam żydowskie organizacje zbrojne – z Lehi i Irgunem na czele. Szybko nawiązano kontakty pomiędzy polskim dowództwem a bojownikami żydowskimi, co z pewnością ułatwiały znajomości nawiązane w czasie
szkoleń w Polsce. Paradoksalnie, okres trwania II wojny światowej
okazał się najspokojniejszym czasem w Mandacie Palestyny. Wraz
z rozpoczęciem wojny dowództwo Hagany ogłosiło zawieszenie
wszelkich działań antybrytyjskich i wyraziło chęć udzielenia pomocy
władzom mandatowym w obronie tego terytorium w przypadku ataku
wojsk włoskich bądź niemieckich – ponad 100 tys. ochotników żydowskich zgłosiło się w szeregi regularnej armii brytyjskiej 12 („Manchester
Guardian”, 2.08.1945: 3). Irgun, a również w pewnym momencie
i Lehi podeszły do tej kwestii zgoła odmiennie.
12
Chaim Weizmann w swym przemówieniu wygłoszonym w sierpniu 1945 r. na
Światowym Kongresie Syjonistycznym stwierdził iż „wielu [Żydów] oddało swe życie
walcząc w Azji, Afryce i Europie”.
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Wśród stacjonujących w Mandacie Palestyny Polaków nie brakowało osób, które przed wojną brały udział czy to w organizowaniu, czy też
w szkoleniu bojowników Irgunu w Polsce. Wojenny los przywiódł do
Mandatu Palestyny m.in. kpt. Wiktora Tomira Drymmera, byłego szefa
departamentu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wraz
z Apoloniuszem Zarychtą organizował kursy dla bojowników Irgunu
i czynnie wspierał syjonistyczne organizacje bojowe. Skontaktował się
on poprzez Menachema Begina z dowództwem Irgunu, który posiadając
drukarnię, zaczął wydawanie Niezależnego Biuletynu dla członków Armii Polskiej na Wschodzie. W tym czasie kpr. pchor. Menachem Begin
służył jako tłumacz w jednym z polskich ośrodków w Jerozolimie i był
równocześnie członkiem Betaru, współpracującym ściśle z Irgunem.
„Przysięgałem wierność armii polskiej – nie zdezerteruję” zapowiedział
w czasie spotkania z przyjaciółmi w Palestynie (http://begincenter.org.il/
en/FAQ.aspx?CID=8070). Na prośbę dowództwa Irgunu Wiktor Drymmer
zwrócił się do gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego z sugestią, aby
zwolnił kpr. pchor. Menachema Begina ze służby w polskich szeregach,
ponieważ jest on potrzebny organizacjom żydowskim (Gebert 2008:
117–118). Negocjacje dotyczące zwolnienia ze służby pięciu członków
Irgunu trwały wiele tygodni i zostały zakończone sukcesem, w grupie
zwolnionych ze służby i przysięgi znalazł się również kpr. pchor. Menachem Begin. Argument wysunięty przez Drymmera trafił do przekonania
generała, gdyż ten jako były przywódca podziemia w pełni rozumiał
pobudki Begina, dodatkowo sprzyjał celom żydowskiej konspiracji.
W tej sytuacji gen. Karaszewicz-Tokarzewski udzielił Beginowi urlopu
na czas nieokreślony. W wieku trzydziestu lat były kpr. pchor. Armii
Polskiej na Wschodzie Menachem Begin stał się „żołnierzem bez munduru”, bojownikiem żydowskiej prawicy w Mandacie Palestyny, a wkrótce
i dowódcą Irgunu.
Wielu innych prawicowych działaczy syjonistycznych, w tym Icchak Szamir (Jeziernicki), nie miało takich problemów czy dylematów
natury etycznej, przed jakimi stanął Menachem Begin. Icchak Szamir
umknął przed brytyjskim pościgiem przebrany w mundur polskiego
podoficera, używając autentycznych wojskowych listów uwierzytelniających, które potajemnie otrzymał, udając przy tym, że mówi wyłącznie
po polsku. Ponieważ nie należał on do polskich sił zbrojnych, gdy już
nie musiał się bawić w mundurową maskaradę, po prostu założył cywilne ubranie i znikł w tłumie.
Rozpoczęły się także i inne masowe dezercje; ich kwestia jest ze
wszech miar dyskusyjna. Pokutuje opinia, jakoby gen. Władysław Anders miał wydać rozkaz zezwalający na dezercję Żydów z szeregów Ar-
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mii Polskiej. Adam Majewski, który służył w Brygadzie Strzelców Karpackich, w autobiograficznej książce pt. Wojenne opowieści porucznika
Szemraja stwierdza, iż przypadki dezercji występowały i były przyjmowane raczej nieprzychylnie, jednak dało się słyszeć opinie dowódców
poszczególnych pododdziałów, że skoro Żydzi nie czują się już Polakami, to niech idą, tylko niech nie zabierają sprzętu (Majewski 1979: 212).
Czy pojawiające się tego typu opinie i pogłoski były poparte jakimś wydarzeniem o wiążącym charakterze decyzyjnym, trudno stwierdzić:
„pewnego razu aresztowano grupę żydowskich uciekinierów, ale gdy
postawiono ich przed generałem Andersem, ten nakazał, by żandarmi
puścili ich wolno i zlecił na przyszłość nie zatrzymywać dezerterujących
Żydów. W Iraku, by nie prowokować Brytyjczyków, podobny rozkaz był
wydany ustnie. Gen. Anders miał podobno powiedzieć w sekrecie kilku
oficerom, że «Żydzi walczą o swą wolność, a ja nie zamierzam stać na ich
drodze». Anders nie mógł oczywiście powiedzieć tego oficjalnie, ponieważ wojsko polskie uzależnione było od Brytyjczyków” (Warner 2006:
146). Sam gen. Władysław Anders tak wspominał te dylematy: „W Palestynie zaczęły się tłumne dezercje żołnierzy żydowskiego pochodzenia,
zaagitowanych przez organizacje żydowskie. Ponad 3000 Żydów opuściło szeregi Korpusu. (…) Nie zezwoliłem na poszukiwania dezerterów,
i ani jeden dezerter nie został przez nas aresztowany. Postanowiłem nie
stosować ściśle wobec mniejszości narodowych ustawy o powszechnym
obowiązku służby wojskowej dla wszystkich obywateli polskich poza
Krajem. Nie chciałem mieć pod dowództwem żołnierzy, którzy bić się
nie chcą...” (Anders 2007: 204).
Z przytoczonych cytatów można wysunąć przypuszczenie, że żadnego
tajnego rozkazu zezwalającego Żydom na dezercję nigdy nie wydano. Należy rozgraniczyć zaniechanie ścigania przestępców z powodu wyższych racji
(z punktu widzenia prawa w czasie wojny dezerter z każdej armii na świecie
jest przestępcą) i nakłanianie do przestępstwa lub wręcz wydanie rozkazu
zezwalającego na nie. Na przełomie 1942 i 1943 r. w Mandacie Palestyny
część Żydów zdezerterowała (2972 z 4439, czyli 67%) za de facto cichym
przyzwoleniem polskiego dowództwa. Nie była to ucieczka ze strachu przed
walką na froncie, co sugerował gen. Władysław Anders, bo dezerterujący
Żydzi zgłaszali się np. do kibuców, które trzeba było chronić z bronią
w ręku przed arabskimi atakami, albo przechodzili do Armii Brytyjskiej
w nadziei, że otrzymają obywatelstwo brytyjskie i będą mogli pozostać
w Mandacie Palestyny legalnie, albo wręcz wstępowali w szeregi podziemnych organizacji walczących o przyszłą państwowość swego narodu. Problem owych dezercji był zatem niezwykle delikatny, tym bardziej że około
30% Żydów pozostało w polskich szeregach na Wschodzie.
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Delikatna i całkowicie nieeksponowana sympatia władz polskich dla
Irgunu nie słabła (Shindler 2011: 61), mimo że Wielka Brytania od
3 września 1939 r. uczestniczyła w wojnie jako sojusznik Polski.
W czasie obecności w Mandacie Palestyny dowództwo polskie wykazywało się nawet więcej niż sympatią (IPiMGS, A.XII.3/40a), nie
dość, że dezerterów nie ścigano, to wręcz oficjalnie przed Brytyjczykami
usprawiedliwiano dezercje postawami antysemickimi. Sympatia była
obustronna, po pojawieniu się w Mandacie Palestyny Armii Polskiej na
Wschodzie Irgun przekazał polskiemu dowództwu informację, aby Polacy wyraźnie oznaczyli swoje pojazdy – pozwoliło to uniknąć pomyłek
w czasie ataków Irgunu skierowanych przeciw Brytyjczykom (Shindler
2011: 118). Szczególnego znaczenia nabrało to, gdy Irgun w lutym 1944 r.
ogłosił otwartą walkę o wyzwolenie „Erec Isrel” spod jarzma brytyjskiego okupanta, z którym strona polska była związana sojuszem politycznym i wojskowym.
Kwestia dezercji Żydów z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pobrzmiewa także i w innych wspomnieniach z tamtego okresu. Warto
sięgnąć po cytat ze wspomnień gen. Stanisława Sosabowskiego, którego
w żaden sposób nie można było posądzić o antysemityzm: „Każdy żołnierz spadochronowy bez względu na narodowość lub wyznanie (miałem
w brygadzie pewną liczbę Żydów oraz kilku Ukraińców i Białorusinów)
miał głębokie poczucie nadrzędności sprawy, której służy i dla której jest
żołnierzem spadochronowym. Uważałem za zdrowy objaw, że Żyd –
polski żołnierz spadochronowy – nie ukrywał tego, że jest Żydem, nie
cierpiał na kompleks niższości, tak często obserwowany wśród Żydów
znajdujących się w środowisku w większości polskim. (...) Takie postępowanie dało doskonałe wyniki. Gdy w drugiej połowie 1943 roku,
w konsekwencji formowania się oddziałów żydowskich w Palestynie,
zostały zanotowane na terenie 1 Korpusu w Szkocji masowe dezercje
Żydów, to podczas dwu pierwszych fal tych dezerterów nie było wśród
nich ani jednego żołnierza brygady spadochronowej. Dopiero w trzeciej
fali, prawdopodobnie pod wpływem namów i nacisków z zewnątrz, zdezerterowało siedmiu” (Sosabowski 1957: 147).
Skomplikowane i wyjątkowo trudne w ocenie kwestie dezercji żydowskich żołnierzy czy w skrajnych przypadkach antysemickiego nastawienia polskich władz wojskowych są dla wielu osób, w tym także
historyków, sprawą wysoce drażliwą. Płk dr Apoloniusz Zawilski tak
oceniał np. postawę Żydów służących w 1 Dywizji Pancernej: „1 Dywizja Pancerna była w planach brytyjskich przewidziana do I rzutu inwazji,
lecz stanęła temu na przeszkodzie dezercja ok. 200 żołnierzy pochodzenia żydowskiego obsadzających stanowiska kwatermistrzowskie, co na
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dwa miesiące sparaliżowało gotowość dywizji. Dopiero przeszkolenie
kilkudziesięciu podchorążych i przeniesienie specjalistów z jednostek
angielskich uzupełniło braki i pozwoliło dywizji na wyjście w pole. Był
to sabotaż zorganizowany przez labourzystów brytyjskich na rzecz
ZSRR” (Zawilski 1997: 577). Liczba informacji mijających się z prawdą
w tak krótkim tekście jest zatrważająca. Fakt, iż nigdy w żadnych planach polska 1 Dywizja Pancerna, pozostająca w strukturach kanadyjskiej
1 Armii, nie była przewidziana do pierwszego rzutu inwazji na Francję
w czerwcu 1944 r. (tak jak nie była do tego przewidziana kanadyjska
4 Dywizja Pancerna), jest w kontekście niniejszej pracy jedynie tłem.
Skumulowanie zdaniem autora cytowanych słów 200 Żydów akurat
w kwatermistrzostwie byłoby aktem polskiej segregacji wyznaniowej
prowadzonej niejako na wzór segregacji rasowej w amerykańskich siłach
zbrojnych i byłoby złamaniem wszelkich rozkazów i reguł panujących
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Najważniejsze jednak jest to,
iż Żydzi służący w 1 Dywizji Pancernej wspominają tę jednostkę jak
najlepiej, bez cienia wspominanego wyżej wręcz apokaliptycznego antysemityzmu (Gulin niepublikowany rękopis)..

7. Żydzi syjoniści na okupowanych ziemiach polskich
Odrębną kwestię w niniejszych rozważaniach stanowią losy Żydów,
którzy pozostali na terenie okupowanej Polski. Po klęsce wojny obronnej
1939 r. wszyscy Żydzi, w tym i rewizjoniści-syjoniści, zamknięci zostali
w gettach. Prawicowcy współtworzyli Żydowski Związek Wojskowy
(ŻZW, hebr. Irgun Zvei Jehudi), jedną z najmniej znanych organizacji
konspiracyjnych. Przyczyną tak skąpych zasobów wiedzy na ten temat
jest niezwykle skromna baza źródłowa odnosząca się działalności ŻZW
oraz powojenne przemilczenia i manipulacje na poziomie informacyjnym
zarówno w Izraelu, jak i w Polsce (Libionka, Weinbaum 2011: 9–1713 ).
Nawet w poważnej literaturze pojawiają się nieprawdziwe dane dotyczące kwestii o znaczeniu kluczowym, np. daty powstania organizacji (niezgodnie z prawdą datowano powstanie ŻZW na jesień 1939 r.) czy nazwisk jej twórców i dowódców.
Utworzenie ŻZW wiązało się z odmową przyjęcia byłych członków
Betaru do innych organizacji podziemnych jako suwerennego oddziału.
Wysoki rangą działacz organizacji rewizjonistycznej w getcie warszaw13

Monografia ta jest bodaj pierwszym wnikliwym i starannie udokumentowanym
opracowaniem poświęconym ŻZW.
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skim, dr Dawid Wdowiński, który mógł brać udział w negocjacjach
z Żydowską Organizacją Bojową (ŻOB), mimo że sam do organizacji bojowej nie należał, twierdził, że o niepowodzeniu misji utworzenia jednolitego podziemia żydowskiego zdecydowało odmienne podejście do kwestii
organizacji zbliżającej się walki. Rewizjoniści mieli domagać się wyznaczenia na komendanta organizacji bojowej nie działacza politycznego, lecz
osoby obeznanej z rzemiosłem wojennym. Na niepowodzeniu mogły też
zaważyć wzajemne uprzedzenia polityczne sięgające okresu przedwojennego. Przed wojną w kręgach lewicy syjonistycznej, a przede wszystkim Bundu, organizację Betar postrzegano – choćby ze względu na charakterystyczne umundurowanie i eksponowanie elementów militarystycznych w procesie wychowawczym – w kategoriach „faszystów”. I odwrotnie: członkowie
Betaru też postrzegali ŻOB w dużym uproszczeniu, przez pryzmat politycznego nastawienia lewicowego (Wdowiński 1963: 5, 220–222).
Działaniami ŻZW kierowała komenda, na czele której stał Paweł Frenkel (lub Frenkiel), a jej członkami byli przedwojenni działacze Betaru: Natan Schultz, Salek Hasensprung, Leon (Aryeh) Rodal, Eliyahu Halbersztein
oraz Icchak Bilawski (lub Bielawski). Organizacja miała własny komitet
polityczny, w skład którego wchodzili wzmiankowany już dr Wdowiński
oraz Michał Strykowski. W pierwszej fazie istnienia miała swoje placówki
w Lublinie, we Lwowie, Stanisławowie i w Warszawie, zajmujące się przerzutem bojowników żydowskich do formowanych we Francji i Anglii polskich sił zbrojnych. Przez wiele lat dowodzono, że ŻZW był organizacją
utworzoną przez byłych wojskowych (Libionka, Weinbaum 2011: 222).
Trudno jednak znaleźć na to przekonujące dowody.
Dwie najważniejsze postacie ŻZW, Paweł Frenkel i Leon Rodal,
z pewnością nie były wojskowymi. L. Rodal urodził się w 1913 r. w Kielcach, był zawodowym dziennikarzem, współpracował m.in. z dziennikiem
„Moment”. W Warszawie znalazł się dopiero po wybuchu wojny. Paweł
Frenkel to prawdziwa zagadka, nie jest znana data i miejsce jego urodzenia. Nie zachowała się też żadna jego fotografia. Z pośrednich relacji
wynika, że mógł być rówieśnikiem innego żydowskiego bojownika
Mordechaja Anielewicza. Frenkel należał do organizacji młodzieżowej
Masada oraz do Betaru. Według niektórych opinii w 1938 r. miał wstąpić i działać w jednej z zakonspirowanych komórek organizacji Irgun.
Mimo że nie był działaczem szerzej znanym, musiał posiadać charyzmę
i autorytet, by od podstaw stworzyć prężnie działającą organizację bojową. Żydowski Związek Wojskowy nie posiadał własnych kontaktów
z cywilnymi i wojskowymi strukturami Polski Walczącej, choć – jak się
wydaje – jego dowództwo pozostawało w błędnym przekonaniu, że emisa-
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riuszom udało się dotrzeć do przedstawicieli dowództwa Armii Krajowej.
Bo właśnie za oficerów AK podawali się ludzie trudniący się handlem
bronią, na których natrafiono po aryjskiej stronie. Oni to, a także różni inni
handlarze dostarczyli do getta duże ilości materiałów wojskowych, za
które strona żydowska płaciła znaczne sumy. Transport broni odbywał się
tunelem prowadzącym w poprzek ulicy Muranowskiej z kamienicy nr 7
do kamienicy nr 6 znajdującej się już po aryjskiej stronie.
Wygląd kwatery ŻZW, a co ważniejsze, potencjał bojowy tej organizacji znamy ze słynnego opisu pozostawionego przez Emanuela Ringelbluma: „Obejrzałem arsenał ŻZW. Lokal mieścił się w niezamieszkanym domu, tzw. dzikim domu przy ul. Muranowskiej 7, w 6-cio pokojowym lokalu na pierwszym piętrze. W pokoju kierownictwa było zainstalowane pierwszorzędne radio (...). Członkowie kierownictwa ŻZW,
z którymi prowadziłem rozmowę przez kilka godzin, byli uzbrojeni
w rewolwery zatknięte za pasem. W dużych salach na wieszakach znajdowała się broń różnego rodzaju, a więc ręczne karabiny maszynowe,
karabiny, najrozmaitszego rodzaju rewolwery, ręczne granaty, torby
z amunicją, mundury niemieckie, którymi tak skutecznie posługiwano
się w akcji kwietniowej, itp. W pokoju kierownictwa był wielki ruch, jak
w prawdziwym sztabie armii; odbierano tu rozkazy dla skoszarowanych
punktów, w których gromadzono i szkolono przyszłych bojowców.
Przynoszono raporty o ekspropriacjach, dokonanych przez poszczególne
grupy u zamożnych osób na rzecz uzbrojenia ŻZW. W mojej obecności
zakupiono tam u byłego oficera armii polskiej broń za ćwierć miliona
złotych, na co dano zaliczkę 50 tys. zł; zakupiono dwa karabiny maszynowe po 40 000 zł; większą ilość granatów ręcznych i bomb. Z cytowanej
już relacji nieznanego z nazwiska członka ŻZW wynika, że na uzbrojenie
przeznaczono ogromne sumy: Przez cały okres naszej pracy oddaliśmy
[Polakom – K.M., E.C.] kilkanaście milionów złotych, otrzymaliśmy
broń krótką przeważnie dziewiątki, karabiny, granaty i butelki zapalające. Doktor Ryszard Walewski, który współpracował z ŻZW, w zeznaniu
złożonym w śledztwie dotyczącym Jürgena Stroopa opisał kwaterę organizacji nieco inaczej: W podziemiach tego domu, o betonowych stropach, został zbudowany bunkier z uwzględnieniem wszystkich przepisów, architektoniki podziemnej ze wszelkimi akcesoriami użytkowymi
i obronnymi i z bezpośrednim przejściem na stronę aryjską. Naziemne
kondygnacje domu zostały zamienione na silną fortecę obronną. Poza
tym domem poszczególne oddziały ŻZW rozmieszczone zostały w blokach po stronie nieparzystej początkowych numerów ulicy Muranowskiej” (zob. Lazar-Litai 1966).
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Do 1942 r. w szeregach tej organizacji znalazło się prawdopodobnie
do 500 ludzi zgrupowanych w dwie pełne kompanie, oraz w dwie kompanie szkieletowe, które w 1943 r. zostały uzupełnione kolejnymi ochotnikami. Według niektórych źródeł i relacji żołnierzy tuż przed powstaniem do ŻZW mogło należeć nawet 1500 bojowników. Powstanie
w getcie warszawskim stanowi zarówno dla Żydów, jak i nie-Żydów
najważniejszy symbol żydowskiego oporu przeciwko ludobójstwu własnego narodu. Wkraczające do getta w dniu 19 kwietnia 1943 r. oddziały
niemieckie zostały zaskoczone ogniem kierowanym przez dość dobrze
wyszkolone i uzbrojone w broń maszynową kompanie Żydowskiego
Związku Wojskowego, wspierane przez dużo gorzej uzbrojone grupki
bojowników ŻOB-u. Oddziały ŻZW dowodzone przez przedwojennych
żołnierzy Wojska Polskiego zostały jednak w większości unicestwione
w trakcie toczonych walk. Ocalało zaledwie kilku żołnierzy ŻZW, którzy po zakończeniu wojny wyjechali do Izraela i w tamtejszych archiwach pozostawili świadectwa tego, co wydarzyło się w getcie.
Ta historia, niestety, szerzej nie jest znana. Z dwóch organizacji żydowskich, jakie stawiły opór Niemcom w kwietniu i maju 1943 r., jedynie Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) została w znacznym stopniu
zbadana i upamiętniona w historiografii żydowskiego oporu (nie tylko
polskiej, ale i izraelskiej). Spośród członków Żydowskiego Związku
Wojskowego powstanie przeżyła zaledwie garstka żołnierzy lub współpracowników i z różnych powodów pozostawili oni nieliczne świadectwa na temat funkcjonowania organizacji, niedające jednak pełnego obrazu działań. Do wyrugowania ŻZW ze społecznej pamięci zbiorowej
przyczyniło się jego nieodnotowywanie lub umniejszanie jego roli przez
główny nurt literatury dotyczącej powstania w getcie warszawskim,
zdominowany przez byłych bojowników ŻOB-u. Wynikało to z politycznej niechęci kombatantów bądź co bądź lewicowego ŻOB-u do
skrajnie prawicowego środowiska, które zainicjowało powstanie ŻZW14.

Zakończenie
Reakcyjny, prawicowy, nacjonalistyczny, antykomunistyczny i prosanacyjny Betar, Irgun i Żydowski Związek Wojskowy były systematycznie rugowane z kart historii, począwszy od pierwszych powojennych
lat. Duży w tym udział mieli żydowscy komuniści, którzy objęli wiele
14
Nawet w czasach nam współczesnych dość bogata literatura naukowa, popularnonaukowa czy wspomnieniowa pozostaje w tym samym nurcie. Por. Bartoszewski, Edelman 2010.
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ważnych stanowisk państwowych w Polsce. Brak dostępu do dokumentów dotyczących opisanych w niniejszym opracowaniu kwestii przez
ponad pół wieku spowodował utrwalanie stereotypów o „polskim antysemityzmie” i „żydowskim komunizmie” (Melchior 2005). Aby móc
wyjaśnić ten system zależności, należy odnieść się do rzeczywistości
społecznej sięgającej swymi korzeniami przedwojennej Polski, która
w wypadku mniejszości żydowskiej była jedyną w swoim rodzaju mieszaniną rozmaitych prądów politycznych i wynikających z tego napięć.
Należy w tym miejscu podkreślić, że funkcjonujący wówczas system
sanacji był podporządkowany ideałowi wielonarodowościowej, pluralistycznej Polski i w sposób systemowy odsuwał od władzy skrajnych
nacjonalistów. Mimo zakorzenionych postaw antyjudaistycznych i antysemickich (a w skrajnych wypadkach nawet rasistowskich) w sanacyjnej
Polsce było miejsce dla Żydów w szeregach Wojska Polskiego, popierano działalność demokratycznych partii żydowskich, wprowadzano także
zasady samorządu żydowskiego w sprawach lokalnych, i co najważniejsze, ograniczano wpływy politycznych ekstremistów – zarówno skrajnie
prawicowego Obozu Narodowo-Radykalnego 15 , jak i Komunistycznej
Partii Polski (zob. Reguła 1934). Istniał oczywiście Związek Młodych
Narodowców, który powstał obok Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga i ONR ABC, który po delegalizacji Obozu Wielkiej Polski przyjął
postawę prosanacyjną, jednak nie był to główny nurt polityki państwa
polskiego. Mimo że po roku 1935 sanacja przejęła część programu typowego dla środowisk nacjonalistycznych, nie przeszkadzało to w najmniejszym stopniu opisanej powyżej działalności środowisk prawicy
żydowskiej.
Dziś zdecydowana większość społeczeństwa polskiego nie ma w zasadzie żadnej wiedzy – poza powtarzanymi stereotypami – na temat
udziału współobywateli-Żydów w wojnach wyzwoleńczych prowadzonych przez naród polski. Nie jest także świadoma wkładu polskich władz
cywilnych i wojskowych w powstanie niepodległego Państwa Izrael.
W czasach stalinowskich szczególnie, a w sposób uogólniony aż do końca 1989 r. umiejętnie pomijano pewne kwestie dotyczące dziejów wojskowych i udziału w nich polskich Żydów w okresie porozbiorowym.
Wprawdzie po roku 1956 i w latach siedemdziesiątych pojawiły się
skromne publikacje na ten temat na łamach niszowych czasopism naukowych, takich jak „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”
15
„Żyd nie może być obywatelem Państwa Polskiego (...) Odżydzenie miast i miasteczek polskich jest niezbędnym warunkiem zdrowego rozwoju gospodarstwa narodowego”. Deklaracja ONR, Warszawa 1934.
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czy „Bleter far Geszichte”, jednak pomijały one przedmiotową współpracę prawicowych środowisk żydowskich i władz polskich.
Splot wydarzeń politycznych oraz utrzymywanie w tajemnicy aliansu łączącego polskie władze polityczne i wojskowe z żydowską prawicą
odniosły nadspodziewanie długotrwały skutek. Owe kwestie zostały
skutecznie wyparte ze świadomości społecznej. Nikła jest też powszechna wiedza na temat udziału polskich Żydów w walkach na wszystkich
frontach II wojny światowej – w polskich formacjach we Francji, na
Bliskim Wschodzie, w bitwie o Anglię, w walkach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Afryce Północnej czy na Froncie Zachodnim. Polegli żołnierze – Polacy i Żydzi – spoczywają na brytyjskich
cmentarzach wojskowych w Tobruku i Aleksandrii. I co szczególnie
dziwne i na swój sposób rozczarowujące, również w Izraelu trudno znaleźć informacje o wsparciu władz polskich dla prawicowych działań
niepodległościowych w Mandacie Palestyny. Brak w tamtejszych muzeach czy innych ośrodkach informacji na temat tych działań prowadzonych w skrajnie trudnych realiach politycznych i międzynarodowych.
Opisana w niniejszym opracowaniu koronkowa intryga wywiadowczo-dyplomatyczna w znacznej mierze zniknęła w niepamięci dziejów.
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Between mythical antisemitism, political pragmatism and alliance which officially
didn't exists? Choosen aspects of cooperation between Polish military officials
and Jewish right-wing politicians 1938–1944
Abstract
The subject matter raised in the present article concerns the cooperation between
Polish military authorities and right-wing Jewish organizations such as Beitarem and
Irgun Zwi Leumi (Etzel, Irgun) and the Jewish Military Union before and during World
War II up to 1944. The topics mostly concern military support and training for Irgun
fighters, arms sales to right-wing Zionists illegally operating in Palestinian Mandate
Territories, which was British dominium. Simultaneously Poland was officially bound
with Great Britain by the military alliance. Another issue mentioned in this research
paper is the political activity of Menachem Begin, unpenalized Jewish desertion from the
Polish Army in Exile and the official Jewish line – especially in the context of
antisemitism which supposedly took place among Polish Army troops. The paper also
mentions the almost forgotten Jewish Military Union.
Key words: Jews, Polish military, antisemitism, alliance, political pragmatism
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Losy pracowników przedwojennej Straży Więziennej niezbyt często stają się tematem szerszych opracowań. Można to zaobserwować zarówno w odniesieniu do lat 1918–
1939, jak i 1939–1945. Lepiej opracowany jest okres okupacyjny, gorzej natomiast czasy
przedwojenne. Prezentowany artykuł opisuje losy Ireny Wirszyłło, strażniczki więziennej
pracującej na Pawiaku i w areszcie przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Swoją
karierę w więziennictwie Irena Wirszyłło rozpoczęła w 1925 r., jednak z tego okresu jej
życia nie zachowało się zbyt wiele interesujących materiałów. Więcej informacji posiadamy z czasów okupacji. Z pewnością był to okres szczególnie trudny w życiu Ireny
Wirszyłło, ale też najlepiej ukazujący bohaterskość jej postawy.
Od początku okupacji Irena Wirszyłło zaangażowała się w działalność konspiracyjną, początkowo w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej. W ramach
swoich obowiązków niosła pomoc uwięzionym oraz ułatwiała wywiadowi Armii Krajowej pozyskanie informacji na temat funkcjonowania więzienia na Pawiaku w czasie
okupacji. Dodatkowo Irena Wirszyłło werbowała funkcjonariuszki Straży Więziennej do
pracy konspiracyjnej. Jednym z istotniejszych działań podjętych przez Irenę Wirszyłło
i pracowników więziennych z Pawiaka była próba uwolnienia Stefana Starzyńskiego.
Ostatecznie akcja ta nie powiodła się w wyniku odmowy ucieczki przez prezydenta
Warszawy.
Działalność konspiracyjna Ireny Wirszyłło zakończyła się dla niej tragicznie. Najpierw trafiła na Pawiak, a później do obozu w Auschwitz, gdzie zmarła. Nie mniej tragiczne są losy najbliższych Ireny Wirszyłło, jej mąż został zamordowany w Katyniu, jej
dwóch braci również nie przeżyło sowieckiej niewoli.
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Wstęp
Czas niemieckiej okupacji był okresem szczególnie trudnym w historii
Polski. W jego realiach rodziły się bardzo różne postawy społeczne. Część
ludzi próbowała przystosować się do otaczającej rzeczywistości, inni prowadzili walkę z niemieckim okupantem. Najtragiczniej położenie Polaków
pod okupacją oddają losy Warszawy. Nazwy takie jak Pawiak czy aleja
Szucha na stałe wpisały się do słownika miejsc naznaczonych cierpieniem
Polaków w czasie okupacji (Bartoszewski 2008). Po zajęciu pierwszego
z wymienionych miejsc Niemcy pozostawili w nim początkowo polski personel, czyli funkcjonariuszy przedwojennej Straży Więziennej.
Zagadnienia związane z więzieniem na Pawiaku w czasie II wojny
światowej były już szeroko omawiane w literaturze przedmiotu (Garliński 1987), jednak w większości przypadków skupiano się na męskiej
części zakładu karnego. Wspomnienie należy się wszakże także żeńskiej
części więzienia, czyli tzw. Serbii, tym bardziej że Niemcy pozostawili
w nim początkowo polski personel złożony z funkcjonariuszek Straży
Więziennej. Zapisały one w czasie okupacji bardzo chlubną kartę historii, niosąc stałą pomoc więźniom i ich rodzinom. Spośród kobiet prowadzących konspiracyjną działalność warto przypomnieć historię Ireny
Wirszyłło, strażniczki więziennej pracującej na Pawiaku oraz w areszcie
przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie, postaci zupełnie dziś zapomnianej, a której losy zasługują na szczegółowe opracowanie (Michalska,
Stopień, Tazbir-Tomaszewska 1988). W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia drogi życiowej Ireny Wirszyłło, ze szczególnym uwzględnieniem jej pracy konspiracyjnej oraz postaw wobec więźniów w czasie
okupacji. W artykule starano się również odpowiedzieć na pytanie, jak
działania pojedynczej strażniczki więziennej wpływały na aktywność konspiracyjną komórki więziennej ZWZ/AK oraz na los poszczególnych
więźniów. W związku z tym artykuł wpisuje się w naukowy dyskurs dotyczący pytań o postawy Polaków w czasie okupacji. Najbardziej interesującym faktem z czasów konspiracyjnej działalności Ireny Wirszyłło była
niewątpliwie nieudana próba uratowania prezydenta Warszawy Stefana
Starzyńskiego, przebywającego początkowo w Areszcie Centralnym,
a później na Pawiaku.
Ustalenia zawarte w niniejszym artykule poparte są materiałami
źródłowymi, głównie wspomnieniowymi, które jako źródła wywołane
obarczone są pewnym ryzykiem błędu. Należy jednak stwierdzić, że
każde takie źródło ma nieocenioną wartość poznawczą, głównie ze
względu na stan zachowania polskich archiwaliów, szczególnie warszawskich, po II wojnie światowej.
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1. Przedwojenne losy Ireny Wirszyłło
Losy Ireny Wirszyłło w czasie okupacji są być może bardziej interesujące, jednak przybliżenia wymaga także okres przedwojenny. Irena
z domu Bugajska 2 przyszła na świat 10 sierpnia 1903 r. w Radomsku
(gubernia piotrkowska)3. Była najmłodszym dzieckiem małżeństwa Waleriana Bugajskiego i Emilii z domu Topór-Jasińskiej. Ojciec pełnił
urząd komornika sądowego, a później sędziego Sądu Okręgowego
w Suwałkach. Matka zajmowała się domem i opiekowała dziećmi. Najstarszym bratem Ireny był Zygmunt Bugajski4. Miał on, jak się wydaje,
bardzo duży wpływ na bohaterkę artykułu. Po ukończeniu studiów
prawniczych był ważną postacią polskiego więziennictwa. Drugi z jej
braci, Jerzy Bugajski, wybrał karierę wojskową i służył w różnych jednostkach, dochodząc ostatecznie do stopnia kapitana. W czasie kampanii
wrześniowej walczył w 15 pułku artylerii lekkiej. Po dostaniu się do
niewoli sowieckiej trafił do Starobielska i został rozstrzelany wiosną
1940 r. w Charkowie. Irena miała jeszcze jedną siostrę – Marię, która
zmarła w 1922 r., gdy bohaterka artykułu miała dziewiętnaście lat (APS
49: 36).
Ze względu na niezachowany materiał źródłowy dzieciństwo, młodość i życie rodzinne Ireny Bugajskiej są bardzo trudne do bliższego
scharakteryzowania. Najprawdopodobniej ukończyła studia prawnicze
w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (APS 49: 105–106) 5 .
W czasie studiów była aktywna w środowisku Polskiej Partii Socjali2

Nazwisko Wirszyłło Irena przyjęła po mężu.
W niektórych źródłach podawano także jako datę urodzenia 4 grudnia 1904 r. Jednak data podana w tekście głównym pojawiała się częściej. Również w pisanych przez
Irenę listach z obozu w Auschwitz.
4
Zygmunt Bugajski (1887–1940) – polski prawnik, penitencjarysta, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości. Urodził się w Dąbrowie Górniczej, pierwsze nauki pobierał
w progimnazjum w Pińczowie, później kształcił się w Gimnazjum Męskim w Piotrkowie
Trybunalskim. Był uczestnikiem strajku szkolnego w 1905 r. Usunięty ze szkoły, zdał
maturę eksternistycznie i podjął studia prawnicze na Uniwersytecie w Moskwie. Po ich
ukończeniu pracował m.in. jako naczelnik więzienia na Tagance. W czasie rewolucji
wrócił do Polski i został naczelnikiem w więzieniach na Pawiaku i Mokotowie. W 1921 r.
rozpoczął pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był autorem licznych publikacji
z dziedziny więziennictwa i polityki penitencjarnej. Zginął w Katyniu wiosną 1940 r.
(Kułan 2018).
5
W 1924 r., kiedy Irena wraz z matką ubiegały się o przyznanie renty wdowiej po
zmarłym ojcu, ich podanie zostało odrzucone. Jak podała Warszawska Izba Skarbowa
w uzasadnieniu decyzji: „nie można wyrazić zgody na przyznanie Irenie Bugajskiej
pensji sierocej, na czas studiów na Wolnej Wszechnicy Polskiej, gdyż szkoła ta nie posiada praw publiczności”.
3
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stycznej, przyjaźniąc się m.in. ze Stanisławem Dubois6. Więcej informacji
udało się zebrać na temat przebiegu kariery urzędniczej bohaterki artykułu.
Mając 22 lata, podjęła pracę w więziennictwie, 1 stycznia 1925 r. została
zatrudniona jako asystentka w kobiecym więzieniu przy ul. Dzielnej 26
w Warszawie (DzUMS. 1925: 6/138). Już kilka miesięcy później, bo
1 lipca 1925 r., Irena awansowała na stanowisko podinspektora w tej
jednostce penitencjarnej (DzUMS 1925: 18/337), natomiast pod koniec
maja 1927 r. została przeniesiona na takie samo stanowisko do Aresztu
Centralnego w Warszawie, gdzie pracowała także w czasie II wojny
światowej (DzUMS 1927: 15/310). Między lipcem 1925 r. a majem
1927 r. (bliższej daty nie udało się ustalić) Irena poślubiła lekarza wojskowego Ludwika Wirszyłło 7 i przyjęła jego nazwisko. W Warszawie
6

Stanisław Dubois (1901–1942) – polski socjalista, polityk i publicysta. Ukończył
gimnazjum w Warszawie oraz studia na Wolnej Wszechnicy Polskiej. Brał udział
w powstaniu śląskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej. W II Rzeczpospolitej działał
w Polskiej Partii Socjalistycznej oraz redagował jej organ prasowy pt. „Robotnik”. Po
objęciu rządów przez Józefa Piłsudskiego został uwięziony w Twierdzy Brzeskiej.
W czasie II wojny światowej walczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. oraz działał w konspiracyjnych ugrupowaniach lewicowych. Zginął w Oświęcimiu w 1942 r.
(Krzywobłocka 1969: 5–62).
7
Ludwik Wirszyłło (1880–1940) urodził się we wsi Dubotówka. Kształcił się początkowo w Wilnie, gdzie w 1904 r. zdał maturę w tamtejszym I Gimnazjum Klasycznym. Po uzyskaniu prawa ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wybrał kierunek
lekarski na Uniwersytecie w Moskwie. 6 czerwca 1913 r. uzyskał dyplom lekarza i podjął pracę w Medycznym Instytucie dla Kobiet i przychodni przeciwgruźliczej w Charkowie. Jego praca nie trwała jednak długo, gdyż po prawie roku został wcielony do armii
rosyjskiej w wyniku wybuchu I wojny światowej. Od 1915 r. służył na froncie, gdzie był
m.in. komendantem pociągu sanitarnego oraz szpitala. 26 grudnia 1918 r., już po zakończeniu działań zbrojnych, wstąpił do 4 Dywizji Strzelców dowodzonej przez generała
Lucjana Żeligowskiego, gdzie został mianowany lekarzem pułkowym. Wraz z tym oddziałem przeszedł cały szlak bojowy, biorąc także udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Po jej zakończeniu Ludwik Wirszyłło pozostał w wojsku i służył m.in. jako zastępca
3 Baonu Sanitarnego w Grodnie. W maju 1922 r. został mianowany majorem. Najprawdopodobniej w 1925 r. Ludwik Wirszyłło przeniósł się do Warszawy i podjął pracę jako
lekarz w Wojskowym Instytucie Sanitarnym, a następnie w Zakładzie Amunicyjnym nr 1.
W latach 1926–1927 był aktywnym członkiem harcerstwa polskiego oraz organizował,
jako naczelnik, ratownicze drużyny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.
17 września 1927 r. rozpoczął pracę w 1 Baonie Sanitarnym w Warszawie. 31 marca
1930 r. Ludwik Wirszyłło został przeniesiony w stan spoczynku w związku z osiągnięciem 50 roku życia. Pomimo to pracował dalej, jako referent w Wydziale Higieny Społecznej Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ostatnim
miejscem pracy Ludwika Wirszyłło przed wybuchem II wojny światowej był zarząd
miasta stołecznego Warszawy, w którym piastował funkcję kierownika zakładów sanitarnych. Za całokształt swojej działalności, głównie wojskowej, był kilkakrotnie odznaczony m.in. pamiątkowym medalem za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1918–
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małżeństwo Wirszyłłów mieszkało w budynkach aresztu śledczego
przy ul. Daniłowiczowskiej 7, później rodzina przeniosła się na
ul. Pawią 21, a tuż przed wybuchem wojny Irena wraz z mężem zamieszkała w budynku Miejskich Zakładów Sanitarnych przy ul. Spokojnej 15/35. W toku kwerendy źródłowej nie udało się ustalić bardziej
szczegółowych informacji na temat życia rodzinnego Ireny. Wiadomo
jedynie, iż małżeństwo miało jedną córkę, której powojenne losy pozostają nieznane.

2. Wojna i okupacja
Wrzesień 1939 r. zastał Irenę Wirszyłło w Warszawie. Kilka dni
wcześniej jej mąż Ludwik został zmobilizowany do armii i po klęsce
wrześniowej trafił do sowieckiej niewoli. Stolica skapitulowała 28 września 1939 r., a wkraczające wojska niemieckie dość szybko rozpoczęły
przejmowanie pozostawionych bez dozoru zakładów karnych (Czułowski 1990: 35–39; Bedyński 2009: 10–11; Adamska 1975; 1–16). Więzienie przy ul. Gęsiej przeznaczono dla ludności żydowskiej, w umieszczonym przy miejskim ratuszu Areszcie Centralnym ulokowano więźniów
kryminalnych, natomiast dwa największe więzienia, na Pawiaku i Mokotowie, przeznaczono dla skazanych politycznych. W czasie okupacji
Irena Wirszyłło pracowała na Pawiaku oraz przy ul. Daniłowiczowskiej
(APW 5, 6, 2, 1). Nie są znane motywy, dla których zgłosiła się na wezwanie okupanta do pracy na Pawiak, a nie do Aresztu Centralnego,
w którym pracowała przed wojną. W murach osławionej „Serbii” Irena
pełniła swoje obowiązki do 24 grudnia 1939 r., kiedy to została karnie
przeniesiona przez władze niemieckie na ul. Daniłowiczowską za udzielanie pomocy więźniom politycznym i Żydom (AKHK, Teczka personalna Ireny Wirszyłło…: 2; Garliński 1987: 27).
Irena Wirszyłło od samego początku zaangażowała się w działalność
konspiracyjną. Najprawdopodobniej pod koniec października lub w listopadzie 1939 r. wstąpiła do Służby Zwycięstwu Polsce, a później
Związku Walki Zbrojnej i przyjęła pseudonimy „Wanda” i „Zbyszek”.
1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, międzynarodowym odznaczeniem Interalliee przyznawanym uczestnikom I wojny światowej walczącym po stronie
państw Ententy oraz Medalem Niepodległości. Ludwik Wirszyłło został zamordowany
w Katyniu wiosną 1940 r. W czasie ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców
18 maja 1943 r. znaleziono przy nim: kartę szczepień, kartę mobilizacyjną oraz wizytówkę wystawioną na nazwisko Irena Wirszyłło, ul. Spokojna 15/35 Warszawa (CAW MN 16 03
1933: 1; WPH 1992: 533).
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Początkowo jej działalność na Pawiaku polegała głównie na sporządzaniu odpisów list z danymi osób przywożonych do więzienia z alei Szucha.
Tak zdobyte informacje Irena dostarczała do hotelu „Bristol”, gdzie otrzymywał je oficer wywiadu ZWZ/AK. Oprócz tego przekazywała rodzinom
oraz organizacjom niepodległościowym grypsy pisane przez więźniów
(AKHK, Teczka personalna Ireny Wirszyłło…: 3). W pracy konspiracyjnej
Irena Wirszyłło współpracowała najczęściej z późniejszym uczestnikiem
powstania warszawskiego Lucjanem Fajerem (Fajer 1969: 20).

3. Udział Ireny Wirszyłło w próbie uwolnienia
Stefana Starzyńskiego
W pierwszych miesiącach wojny okupacyjne losy Warszawy związane były z osobą Stefana Starzyńskiego. Prezydent stolicy zagrzewający do walki jej obrońców, został aresztowany 26 października 1939 r.
w swoim gabinecie w ratuszu miejskim. Po przewiezieniu na Szucha,
gdzie został poddany przesłuchaniu, umieszczono go w Areszcie Centralnym przy ul. Daniłowiczowskiej (Strzembosz 1972: 56; Golik 1977: 2)8.
Kontakt z nim przez pewien czas utrzymywała Irena Wirszyłło, dostarczając mu żywność, książki i gazety. Najprawdopodobniej to ona poinformowała ratusz o miejscu uwięzienia Stefana Starzyńskiego, a dzięki
jej pomocy mógł on przesyłać wiadomości poza mury więzienne9. Po
krótkim pobycie na Daniłowiczowskiej prezydent Warszawy został
przeniesiony do więzienia na Mokotowie, a następnie trafił na Pawiak,
gdzie poddano go ścisłej izolacji. Pomimo to funkcjonariuszom Straży
Więziennej udało się z nim skontaktować, po czym przekazano informację o miejscu jego pobytu ratuszowi oraz organizacjom konspiracyjnym.
Również pracująca na Pawiaku Irena Wirszyłło pozostawała w stałym
kontakcie ze Stefanem Starzyńskim. Po zdobyciu informacji o zamiarze
wywiezienia prezydenta do obozu koncentracyjnego ZWZ podjęło decyzję o próbie uwolnienia go. Przygotowano w tym celu fałszywe doku8

Szerzej na temat pierwszych dni uwięzienia Stefana Starzyńskiego pisał M. Golik.
W swoim artykule wymienił on także Irenę Wirszyłło jako jedną z osób, które utrzymywały stały kontakt z prezydentem. Informacje o pomocy niesionej Stefanowi Starzyńskiemu przez Irenę Wirszyłło podawał także S. Strzembosz.
9
Autorowi niniejszego artykułu nie udało się ustalić, w jaki sposób Irena Wirszyłło
wchodziła do Aresztu Centralnego, w tym czasie pracowała już bowiem na Pawiaku. Być
może wykorzystując swoje kontakty w Straży Więziennej oraz znajomości z przedwojennych lat, mogła przekraczać bramę przy ul. Daniłowiczowskiej i kontaktować się
z więźniami.
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menty oraz cywilne ubranie (Głębocki 1984: 101; Drozdowski 1980: 310).
Zadania dotarcia do prezydenta podjęli się Irena Wirszyłło oraz strażnik
Tadeusz Gorzkowski i dwóch nieznanych z nazwiska funkcjonariuszy
pracujących na Pawiaku. Zadaniem mężczyzn było upicie niemieckich
żołnierzy sprawujących nadzór nad więzieniem, co dość szybko się udało
(Kumor 1967: 77). Wieczorem Irena weszła do celi zajmowanej przez
Stefana Starzyńskiego i zakomunikowała mu, iż wszystko jest przygotowane i należy spróbować ucieczki. Kończąc swoją wypowiedź, dodała:
„każda chwila opóźnienia może być zgubną” (AKHK, Teczka personalna
Ireny Wirszyłło…: 2; Jastrzębska-Wądołowska 1957: 23). Po krótkim
momencie zawahania prezydent odpowiedział: „Zostanę. Zbyt wielu z was
zapłaciłoby za mnie życiem” (Bartoszewski 2008: 44). Według Emila
Kumora prezydent Stefan Starzyński dodał także, iż nie spodziewa się,
aby Niemcy posunęli się w jego przypadku do ostateczności (Kumor
1967: 77). Informację o odmowie ucieczki Irena Wirszyłło przekazała
swoim zwierzchnikom, m.in. generałowi Michałowi KaraszewiczowiTokarzewskiemu10, który stwierdził: Tak przypuszczałem, to jest twardy
człowiek” (Kumor 1967: 77). Po wielu latach wspominająca to wydarzenie Zofia Jastrzębska-Wądołowska odnotowała, iż postawa Stefana Starzyńskiego była bohaterska zarówno w czasie obrony Warszawy, jak
i później w czasie uwięzienia. Wyznała, że gdy Irena Wirszyłło przekazała
jej informację o tym, że prezydent nie chce uciekać, obie kobiety rozpłakały się (Jastrzębska-Wądołowska 1957: 23).

4. Dalsza działalność konspiracyjna
Przechodząc do omówienia dalszych losów Ireny Wirszyłło, po karnym przeniesieniu jej na ul. Daniłowiczowską, należy stwierdzić, iż nadal pozostawała w kontakcie z organizacjami konspiracyjnymi i niele10

Michał Karaszewicz-Tokarzewski (1893–1964) – polski generał, Komendant
Główny Służby Zwycięstwu Polsce. Urodził się we Lwowie, po ukończeniu gimnazjum
i uzyskaniu matury studiował prawo, a następnie medycynę. Był związany z organizacjami
strzeleckimi działającymi w zaborze austriackim. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił
do Legionów Józefa Piłsudskiego. W czasie działań zbrojnych został ciężko ranny. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości walczył w wojnie 1920 r. W 1926 r. poparł przewrót majowy i pozostał w armii. Był uczestnikiem wojny obronnej w 1939 r. Już w pierwszych miesiącach okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną. Aresztowany
przez Sowietów, trafił do łagru, z którego został zwolniony w czasie tworzenia Armii
gen. Andersa. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Zmarł w Casablance w 1964 r.
(Bargielowski 2002).
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galnie przenosiła informacje z Aresztu Centralnego na Pawiak. Grypsy
zazwyczaj ukrywała w więziennej bieliźnie przeznaczonej do prania
(AKHK, Teczka personalna Ireny Wirszyłło…: 3). Przy ul. Daniłowiczowskiej Irena Wirszyłło była podstawowym kontaktem ZWZ/AK,
chociaż placówka, w której pracowała, nie miała zbyt dużego znaczenia, ponieważ przeznaczona była dla więźniów pospolitych. Potwierdzają to słowa Józefa Garlińskiego, który pisał: „Irena Wirszyłłowa,
lat około 40, pracująca w więzieniu przy ul. Daniłowiczowskiej. Jak
się okazało, była już włączona do siatki komórki więziennej na samym początku (…). Wprawdzie więzienie, w którym pracowała,
przeznaczone było dla przestępców kryminalnych, ale czasem trafiał
tam ktoś, kto nas interesował” (Garliński 1987: 61).
Irenę Wirszyłło z bardzo pozytywnej strony zapamiętali nie tylko jej
zwierzchnicy, ale również więźniowie z ul. Daniłowiczowskiej. W zachowanej relacji autorstwa Adolfiny Płomieńskiej Irena przedstawiona
została jako osoba, która przyczyniła się do uratowania życia przynajmniej kilku osadzonych. Adolfina Płomieńska została zatrzymana przez
Niemców za udział w małym sabotażu. Z relacji wynika, iż próbowała
oblać żrącą substancją mundur żołnierza Wehrmachtu. Za ten czyn została zatrzymana i osadzona w Areszcie Centralnym, gdzie spotkała Irenę Wirszyłło. Adolfina Płomieńska była załamana aresztowaniem, dodatkowo umieszczono ją w celi ze skazanymi kryminalistkami, gdzie
leżała na barłogu pełnym pluskiew i insektów. Według jej wspomnień
z monotonii wyrwało ją wejście do celi strażniczki więziennej Ireny
Wirszyłło, do której wszystkie więźniarki z ożywieniem i radością podeszły.
W tym momencie autorka relacji usłyszała swoje nazwisko i została poproszona o wyjście na korytarz. Jak wspominała: „podeszłam do otwartych
drzwi, gdzie spotkałam śliczną, uśmiechniętą Panią, w mundurze oficera
straży więziennej” (AKHK, Teczka personalna Ireny Wirszyłło…: 7). Po
wyjściu na korytarz w jednym z więziennych zakamarków Irena Wirszyłło
uścisnęła Adolfinę Płomieńską i przekazała jej informacje o rodzinie oraz
profesorze Stanisławie Poniatowskim, z którym przyjaźniła się Płomieńska11. Osadzona otrzymała także szansę napisania grypsu do swoich konspiracyjnych towarzyszy. Spotkanie z Ireną Wirszyłło wywarło duże wrażenie
na Adolfinie Płomieńskiej, a w otaczających warunkach musiało być bardzo
11

Stanisław Poniatowski (1884–1945) – polski antropolog i etnograf, profesor
Wolnej Wszechnicy Polskiej, organizator Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ochotnik w wojnie 1920 r. W czasie okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną i pomoc Żydom. Zginął w obozie koncentracyjnym w 1945 r. (Gładkowski 2001;
Bulanda 1945: 235–237).
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emocjonalne. Jak wspominała: „Na zakończenie tej niezapomnianej nigdy
rozmowy, jeszcze raz uścisnęła mnie ta słodka Osoba, zapewniając o swojej
pomocy we wszystkim, co będzie tylko możliwe. Wspomniała też, że
wkrótce spotka się z moimi bliskimi z konspiracji, obiecując ich pozdrowić
ode mnie, co naturalnie zaakceptowałam całym sercem. Ta noc więzienna
już nie była koszmarną marą, lecz jakimś nowym przebudzeniem, z pełnią
przeróżnych myśli i wewnętrznych uczuć wdzięczności dla tej niezwykłej
Osoby, która w piekło więzienne niosła najczystsze promienie życiodajnego
słońca, przenikającego serce i całą umysłowość człowieka” (AKHK, Teczka
personalna Ireny Wirszyłło… : 6).
Nazajutrz wtajemniczone w pracę konspiracyjną koleżanki Ireny
Wirszyłło odebrały od Adolfiny Płomieńskiej gryps i przekazały go
rodzinie. W kolejnych dniach wielokrotnie dało się odczuć pomoc,
jakiej udzielała jej Irena Wirszyłło. Przejawiało się to m.in. w próbie
odroczenia w czasie przeniesienia Adolfiny Płomieńskiej na Pawiak
lub wywózki do Auschwitz. Według zachowanych relacji Irena Wirszyłło przedstawiała władzom więziennym sfałszowane informacje
o stanie zdrowia Płomieńskiej, dzięki czemu więziona uniknęła przeniesienia z Aresztu Centralnego (AKHK, Teczka personalna Ireny
Wirszyłło…: 8). Jednym z odważniejszych przedsięwzięć, jakich
podjęła się Irena, było zorganizowanie w budynku więzienia nielegalnego spotkania Adolfiny Płomieńskiej z jej bratem. W jednym
z pomieszczeń kancelarii więziennej autorka relacji dowiedziała się
o przekupieniu przez brata niemieckich urzędników, dzięki czemu
Płomieńska uniknęła przeniesienia na Pawiak oraz wywózki do Auschwitz. Ostatecznie Adolfina została osadzona w kolonii rolnej
w Walendowie, skąd uciekła w 1944 r. i wzięła udział w powstaniu
warszawskim jako łączniczka (AKHK, Teczka personalna Adolfiny
Płomieńskiej…, k. 1–88). W wielu miejscach swojej relacji Adolfina
Płomieńska wspominała, iż Irena Wirszyłło cieszyła się bardzo dobrą
opinia wśród więźniarek. Pomimo że osadzone były różnego autoramentu, wszystkie odnosiły się do niej z szacunkiem. Jak wspominała
Płomieńska, miało to związek z tym, że: „Pani Wirszyłło niosła zawsze swą pomoc czystej moralnie sprawie i cierpiącemu człowiekowi,
którego nieodpowiednie warunki życia czynią przestępcą”.
Oprócz przenoszenia grypsów, wspierania więźniów oraz działalności polegającej na przekazywaniu informacji Irena Wirszyłło zwerbowała także do pracy konspiracyjnej kilka swoich koleżanek ze
Straży Więziennej. Wśród nich m.in. Wandę Gawryłow, Ludwikę
Uzarównę-Krysiakową, Michalinę Wojciechowską i Irenę Jaszczyń-
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ską (Michalska, Stopień, Tazbir-Tomaszewska 1988: 431; AKHK,
Teczka personalna Wandy Jankowskiej…: 1–20)12. Jak twierdził Józef Garliński, szef komórki więziennej ZWZ/AK, wytypowane przez
Irenę Wirszyłło kobiety były niezwykle przydatne w pracy konspiracyjnej i odegrały istotną rolę w działaniach wywiadu więziennego
(Garliński 1987: 65).
Innym istotnym posunięciem Ireny Wirszyłło było utworzenie na
Pawiaku tzw. reperowalni. W tym celu wystąpiła do władz Pawiaka
o zgodę na utworzenie tego typu warsztatu pracy. Znając nastawienie
administracji więziennej do osadzonych, przekonała władze więzienne,
iż dzięki reperowalni zatrudnienie znajdą więźniarki, które nie zajmują
się w celach niczym pożytecznym. Dzięki takiej argumentacji Irena
Wirszyłło uzyskała zgodę na utworzenie warsztatu, który stał się miejscem segregacji grypsów i uzyskiwania informacji na temat uwięzionych na Pawiaku kobiet. Utworzona reperowalnia bielizny znacznie
poprawiła nielegalną komunikację więźniów Pawiaka ze światem zewnętrznym. Reperowana bielizna służyła też więźniarkom przez długi
czas i była niezwykle przydatna szczególnie zimą (Czuperska-Śliwicka
1965: 81–82).

5. Na Szucha i w Auschwitz
Gestapo zapewne od jakiegoś czasu wiedziało o działalności Ireny
Wirszyłło prowadzonej w więzieniu przy ul. Daniłowiczowskiej.
W związku z tym 17 maja 1943 r. przeprowadzono rewizję w jej domu
przy ul. Spokojnej 15/35 w Warszawie (http://rewitalizowane.fundacjahereditas.pl/obiekt/10/ogolne)13. Oprócz Ireny Wirszyłło w mieszkaniu
przebywały również jej koleżanki ze Straży Więziennej działające
w konspiracji. Były to najprawdopodobniej Wanda Gawryłow i Michalina Wojciechowska. Być może zatrzymano w nim również Ignacego
Purgała, strażnika z więzienia przy ul. Rakowieckiej (Domańska 1981:
166–167; 1978: 324–325). W czasie aresztowania Irena Wirszyłło miała przy sobie kompromitujące dokumenty, które na oczach gestapowców wyrzuciła przez okno (Wiśniewska-Sokołowska 1978: 166).
12

Większość z wymienionych kobiet posiada swoje biogramy w „Słowniku uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945” lub teczki personalne w Archiwum
Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość.
13
Budynek należący kiedyś do Miejskich Zakładów Sanitarnych przetrwał powstanie warszawskie i istnieje do dziś. Kilka lat temu został odrestaurowany i należy do
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, której kosztem został odnowiony.

Konspiracyjna działalność Ireny Wirszyłło...

87

W wyniku takiego obrotu spraw została zatrzymana i osadzona na Pawiaku. Z relacji Zofii Czerwińskiej wynika, iż przebywała początkowo
w celi nr 12 (MWP, Relacja Zofii Cichowicz...: 1), a później przeniesiona została do celi nr 32, gdzie stłoczono aż 35 kobiet (MWP, Kartoteka…; Relacja Marii Cichowicz....: 1). Na czas śledztwa Irenę przewożono do siedziby Gestapo przy alei Szucha, gdzie poddawano ją
brutalnym torturom. Aby wydobyć z niej zeznania, w jej obecności
torturowano jej kilkunastoletnią córkę (Garliński 1987: 115). 5 sierpnia
1943 r. po ciężkim śledztwie Irena została wywieziona do Auschwitz,
gdzie dotarła w nocy 6 sierpnia 1943 r. wraz z 58 innymi kobietami
i otrzymała numer obozowy 53901 (Transporty… 2000: 1208–1216;
Domańska 1978: 341–342)14. Ze względu na to, że nie zachował się
materiał źródłowy dotyczący losów Ireny w Auschwitz, można jedynie
przypuszczać, iż warunki, w jakich przebywała, były zbliżone do opisywanych w wielu zachowanych relacjach więźniów obozu. Udało się
natomiast dotrzeć do nazwisk osób, z którymi Irena przebywała w obozie i z którymi łączyły ją najprawdopodobniej bliższe relacje. Z Auschwitz pamiętała Irenę m.in. więźniarka o nazwisku Kosbowska
(AMK MK 1106 IK)15. Z zachowanych dokumentów Konsulatu Polskiego w Sztokholmie z lat 1939–1945 wynika, iż po wojnie relację
o śmierci Ireny Wirszyłło złożyła Danuta Grzeszkiewicz, która w rubryce „stosunek do zmarłej” wpisała: „znajoma z obozu” (IPN GK
186/13: 2). Jako datę śmierci Ireny podała czerwiec 1943 r., a jako
przyczynę – epidemię tyfusu, która panowała wtedy w obozie. Inną
datę zgonu, czyli 24 stycznia 1944 r., podano w nielegalnie sporządzonym przez więźniów wykazie zmarłych Polek zachowanym w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (APMA-B XIV: 36).
Datę styczniową w swojej relacji podawała również Halina Zalassowska, powołując się na oficjalne pismo władz niemieckich oraz listy
przesłane przez Irenę do rodziny w czasie uwięzienia w obozie
(AKHK, Teczka personalna Ireny Wirszyłło…: 4; por. MN E5393/1:
1–4; E5393/2: 1–4; E5393/3: 1–4; E5393/4: 1–4)16.
14

Lista kobiet, które trafiły do Auschwitz wraz z Ireną Wirszyłło, znajduje się
w zbiorach archiwalnych Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wraz z Ireną do obozu trafiły
m.in. Elżbieta Suchowiak z Komendy Głównej ZWZ/AK, Zofia Bączkowska, żona
dyrektora PKO, czy Irena Czemadurow współpracująca z wywiadem ZSRR.
15
Informacja ta umieszczona została na rewersie zdjęcia przekazanego do Muzeum
Katyńskiego.
16
Według relacji Haliny Zalassowskiej listy pisane przez Irenę Wirszyłło prz ekazane zostały do Muzeum Więzienia na Pawiaku. W toku kwerendy źródłowej
udało się ustalić, iż cztery listy znajdują się w zbiorach Muzeum Niepodległości
w Warszawie.
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Pośmiertnie za swoją działalność w ZWZ/AK Irena Wirszyłło odznaczona została Krzyżem Walecznych (Garliński 1987: 27). Nie są
znane losy jej córki, którą torturowano wraz z matką na Pawiaku w 1943 r.
W zachowanej relacji autorstwa Haliny Zalassowskiej umieszczona została informacja, iż z wojennej zawieruchy nie ocalał nikt z rodziny
(AKHK, Teczka personalna Ireny Wirszyłło…: 3). Po latach symboliczny grób Ireny Wirszyłło został umieszczony na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach w Warszawie, w kwaterze B8-Gozdawy, gdzie oprócz
ciał powstańców warszawskich znajdują się również krzyże upamiętniające osoby pomordowane w czasach okupacji niemieckiej. Grób Ireny
Wirszyłło różni się jednak od pozostałych, ponieważ tylko przy nim, na
metalowej płytce, znajduje się jej podobizna wykonana przez Lucjana
Fajera – kolegę z konspiracji (Fajer 1969: 20). Natomiast kilkaset metrów dalej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie mieści się grobowiec rodziny Bugajskich, w którym pochowane zostały matka i siostra
Ireny. Na inskrypcji nagrobnej umieszczono także nazwisko bohaterki
niniejszego artykułu oraz informację, iż zginęła w Oświęcimiu (APW,
Sąd Grodzki w Warszawie…: 2, 13; AKHK, Teczka personalna Ireny
Wirszyłło…: 1; „Życie Warszawy” 1988: 9; Grobowiec…, kwatera
223)17. Co interesujące, grób rodziny Bugajskich znajduje się w kwaterze
233, niedaleko zamkniętego dziś wejścia od ul. Spokojnej, przy której
w budynkach Miejskich Zakładów Sanitarnych mieszkała i została aresztowana Irena.

Zakończenie
Jak zaznaczono na wstępie, postawy Straży Więziennej pod okupacją niemiecką były zróżnicowane, jednak zdecydowanie więcej
było w nich kart chlubnych niż wstydliwych (Bedyński 2003: 58–
17

Oprócz wymienionych osób w grobowcu pochowana jest także Halina Zalassowska. W toku kwerendy źródłowej nie udało się ustalić, kim dla Ireny Wirszyłło
była ta osoba. Jedynym śladem, który przekazuje informacje dotyczące Haliny Zalassowskiej, jest jej relacja pozostawiona w Archiwum Komisji Historii Kobiet w Walce
o Niepodległość. Wiadomo, że po wojnie mieszkała ona w Warszawie przy ul. Katowickiej 8, a później przy ul. Bagno 3/195. Być może była ona przyjaciółką lub znajomą Ireny Wirszyłło. Zastanawiający jest jednak fakt, iż w nekrologu, który ukazał się
w „Życiu Warszawy”, napisano, iż Halina Zalassowska została pochowana w grobowcu rodzinnym, chociaż jej szczątki spoczęły w grobowcu rodziny Bugajskich na Powązkach. Sama Halina Zalassowska, w relacji o Irenie Wirszyłło podkreślała, iż nie
była z nią spokrewniona.

Konspiracyjna działalność Ireny Wirszyłło...

89

59)18. Funkcjonariuszy z reguły można było podzielić na dwie grupy:
zaangażowanych w działalność konspiracyjną oraz osoby niezaangażowane, lecz sprzyjające polskiemu podziemiu. Najbrutalniej okupanci obchodzili się z tymi pracownikami więziennictwa, których
podejrzewano o pracę konspiracyjną (Pawlak 1997: 77–82; Bedyński
1996: 86–87).
Taka postawa polskiego personelu więziennego prowadziła do
częstych represji ze strony okupanta. Największą daninę krwi złożyły
jednak więzienia w Warszawie, gdzie Niemcy stosowali masowe rozstrzeliwania w ruinach getta lub w samych zakładach karnych (Bedyński 1996: 98–101). Jak pisał Józef Garliński, charakteryzując poświęcenie personelu więziennego w walce z okupantem: „była to
pierwsza linia frontu, jeszcze bardziej niebezpieczna niż spotkanie
z nieprzyjacielskimi czołgami (…). Przeciwnikiem było Gestapo,
bezwzględna, okrutna, pozbawiona ludzkich uczuć niemiecka służba
bezpieczeństwa. Każdy błąd, każdy nierozważny krok, groził aresztowaniem i prawie niechybną śmiercią w lochach Alei Szucha. Myślę
przede wszystkim o ówczesnej straży więziennej Pawiaka, o strażniczkach i strażnikach, z którymi spotykałem się codziennie. Wolna
Polska niewiele im dała, należeli do najniżej płatnych funkcjonariuszy państwowych, ich praca była przykra i trudna, nie posiadali przeważnie wykształcenia, a jacy to byli wspaniali ludzie. Nie było zadania, którego by się nie podjęli, nie było ryzyka, któremu nie wyszliby
naprzeciw. I niczego nie spodziewali się w zamian. Nie domagali się
pochwał, awansów, odznaczeń. Sukces w walce z okupantem był dla
nich jedynym celem i jedyną nagrodą” (Garliński 1987: 10–12).
W podsumowanie napisane przez Józefa Garlińskiego doskonale
wkomponowują się również czyny podejmowane przez Irenę Wirszyłłę. Na podkreślenie zasługuje szczególnie jej aktywność w pracy
konspiracyjnej, ale także pomoc niesiona skazanym. Każde tego typu
działanie, jak: przenoszenie grypsów należących do więźniów,
utrzymywanie kontaktu z ich rodzinami, dostarczanie paczek, spotkania z pracownikami wywiadu Armii Krajowej, niosły ze sobą ryzyko
aresztowania.
18

Świadczą o tym chociażby działania Ireny Wirszyłło, jak również rzesze
anonimowych pracowników więziennictwa, którzy w czasie wojny z narażeniem
życia pracowali dla organizacji konspiracyjnych oraz nieśli pomoc ludziom uwi ęzionym i ich rodzinom. Część z nich została po wojnie uhonorowana odznakami
Służby Więziennej. Dużą ofiarnością w niesieniu pomocy skazanym wykazali się
również księża.
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Z lektury źródeł dotyczących Ireny Wirszyłło można również wywnioskować, iż jej odwaga graniczyła momentami z brawurą. Organizowanie nielegalnych spotkań osadzonych z rodzinami, tak jak
w przypadku Adolfiny Płomieńskiej, musiało skutkować prędzej czy
później aresztowaniem. Warto także podkreślić, iż środowisko wywiadu
więziennego ZWZ/AK zostało rozbite w związku z tzw. sprawą Hammera. Do ważniejszych konspiracyjnych działań Ireny Wirszyłło w czasie
okupacji należy udział w próbie uwolnienia Stefana Starzyńskiego. Chociaż cała akcja zakończyła się niepowodzeniem, świadczyła o sprawności organizacyjnej pracowników Straży Więziennej. Być może zbyt brawurowe działania Ireny Wirszyłło doprowadziły do jej aresztowania i w
konsekwencji śmierci w obozie w Auschwitz. W 1951 r. znajomy adwokat Ireny Wirszyłło Zygmunt Stypułkowski w swoich wspomnieniach
wydanych w Londynie napisał: „w tej atmosferze wyrastali masowo
bohaterzy. Cisi, nie zdający sobie z tego sprawy, nie pretendujący do
wynagrodzenia ich zasług, do stanowisk, do orderów. W biegu wydarzeń
padali prędzej czy później ofiarą swej służby narodowej. Niechaj wymienię tu jako przykład Irenę Wirszyłło, podkomisarza służby więziennej (…). Wirszyłło do ostatniego dnia nie odmówiła nikomu przekazania
»grypsu«, których czasem tuziny nosiła ukryte przy sobie. Bywały dnie,
gdy w jej łazience widywałem całe składziki paczek, którymi tak umiała
rozdysponować, że »jak amen w pacierzu« docierały do właściwych rąk.
Największych tajemnic organizacyjnych była łącznikiem. Najlepszym
informatorem o tych, którym groziło bezpośrednio wywiezienie lub
śmierć. Ona to uprzedzała, że więzienie gotuje się na przyjęcie nowych
ofiar, że jutro będzie »łapanka«. Spokój i uśmiech na twarzy, wdzięk
i staranność w ubiorze, umiejętność rozmawiania z Niemcami służyły jej
długo za tarczę ochronną. Nakryto ją wraz z kolegami i koleżankami
tejże służby na tajnym zebraniu. Znaleziono przy niej dowody rzeczowe.
Nic jej nie mogło już obronić. W dniu gdy przesądzał się jej los w lochach Gestapo, jej mąż, jej brat – najserdeczniejszy przyjaciel, wszyscy,
których kochała i za którymi tak tęskniła, wymienieni zostali równocześnie przez Niemców w gazetach, na kolejnej liście zidentyfikowanych
ofiar mordu bolszewickiego w Katyniu. Zaprawdę ta haniebna epoka,
jaką przeżywamy, nie ma stylu nawet w swym obrzydlistwie” (Stypułkowski 1951: 87–88). Również w powojennej relacji autorstwa Haliny
Zalassowskiej możemy przeczytać, iż nikt po wojnie nie domagał się
odznaczeń dla Ireny Wirszyłło, pomny jej słów, iż: „pracuje się z miłości
dla ojczyzny i z poczucia patriotycznego” (AKHK, Teczka personalna
Ireny Wirszyłło…: 3).
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Fot. 1. Irena Wirszyłło siedzi druga od lewej wśród strażników więziennych
Aresztu Śledczego przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie (1928 r.)
Fot. 1. Irena Wirszyłło the second from the left among the prison guards
of the Areszt Śledczy at Daniłowiczowska street in Warsaw

Fot. 2. Irena Wirszyłło na
przedwojennej fotografii
Fot. 2. Irena Wirszyłło
before World War II
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Fot. 3. Irena Wirszyłło
wraz z mężem
Ludwikiem
(lata 30. XX w.).
Fot. 3. Irena with
her husband Ludwik
(the 30-ties
of the XX century)

Fot. 4. Podobizna Ireny
Wirszyłło wyrzeźbiona
przez Lucjana Fajera
Fot. 4. The likeness of
Irena Wirszyłło sculpted
by Lucjan Fajer
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The conspiratorial activities of Irena Wirszyłło (1903–1944)
– prison guard in the Pawiak and the Warsaw Central Detention Centre
Abstract
This article describes the fate of Irena Wirszyłło, a prison guard working in the
Pawiak and in the detention centre at Daniłowiczowska street in Warsaw. Irena Wirszyłło
started her prison work career in 1925. However, we do not have much interesting
material from this period of her life. We have more information regarding the period of
occupation. Certainly, this was a particularly difficult time in Irena Wirszyłło's life, but it
was also the best, showing the heroism of her attitudes. From the beginning of the
occupation Irena Wirszyłło was engaged in underground activities. Initially in the Union
of Armed Struggle (Związek Walki Zbrojnej) and later in the Home Army (Armia
Krajowa). As part of her duties she was carrying help to the imprisoned and assisted the
Home Army to obtain information on the functioning of the prison in the Pawiak during
the occupation. In addition, Irena Wirszyłło recruited officers among the prison guards
for conspiratorial work. One of the most important actions taken by Irena Wirszyłło and

Konspiracyjna działalność Ireny Wirszyłło...

95

prison staff from Pawiak was the attempt to free Stefan Starzyński. Ultimately, this
action failed as a result of the refusal of the President of Warsaw to endorse the escape
plan. Irena Wirszyłło's conspiratorial activity ended tragically for her. She was first
detained in Pawiak, and later moved to the camp in Auschwitz, where she died. The fate
of Irene Wirszyłło’s family is tragical too, her husband was murdered in Katyn, her two
brothers also did not survive Soviet captivity. This article is intended to remember this
forgotten character.
Key words: German occupation, Prison guards, Second Republic of Poland, Pawiak,
Auschwitz, Polish Independence Movement
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie podstawowych kierunków aktywności
Rządu Tymczasowego i jego organów w ramach polityki społecznej oraz przedst awienie najważniejszych spośród podejmowanych w pierwszym półroczu roku 1945
decyzji prawnych i organizacyjnych z nią związanych. W okresie funkcjonowania
Rządu Tymczasowego następowała niezbędna odbudowa instytucji polityki społec znej połączona z przywracaniem im tradycyjnych pełnionych przed wojną funkcji.
Rząd Tymczasowy dał silny impuls do unifikacji obowiązujących w kraju podstaw
prawnych polityki społecznej. Pojawiły się także w tym czasie istotne zmiany pra wne. Były one nastawione na uzyskanie poparcia społecznego, ale stanowiły też z apowiedź przyszłych przeobrażeń systemowych, mających nastąpić w II połowie lat
czterdziestych.
W tym samym kierunku szły, jak się miało okazać, zasadnicze zmiany organizacyjne struktur zarządzających poszczególnymi działami polityki społecznej. Wyodrębnienie
Ministerstwa Zdrowia oraz przekazanie Ministerstwu Oświaty zadań w zakresie opieki
nad dziećmi i młodzieżą oznaczało ważny krok ku centralizacji, etatyzacji i planowaniu
w obu wyodrębnionych z kompetencji resortu pracy i opieki społecznej sferach oddziaływania państwa. W ten sposób Rząd Tymczasowy odegrał istotną rolę nie tylko w zainicjowanej jeszcze w okresie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego restytucji
polskiej polityki społecznej i jej instytucji, ale także w kreowaniu przyszłych związanych
ze stalinizacją rozwiązań.
Słowa kluczowe: Rząd Tymczasowy, polityka społeczna, opieka społeczna, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Oświaty
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Wstęp
W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej polska polityka społeczna przeszła zasadniczą zmianę systemową. Z tradycyjnie
rozumianej, czerpiącej z doświadczeń zachodnioeuropejskich oraz opartej na przedwojennych rozwiązaniach sfery aktywności państwa stała się
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych tworem na wskroś odmiennym, stanowiącym w dużej mierze odzwierciedlenie modelu stalinowskiego, nie tylko odrzucającego historyczny dorobek w tym względzie, ale również z założenia traktującego politykę społeczną jako jedynie instrument w walce o podporządkowanie sobie społeczeństwa.
Wskutek tej ewolucji przestawała ona odpowiadać i reagować na pojawiające się kwestie społeczne, których w nowym socjalistycznym ustroju miało nie być, stając się medium zaspokajania określanych przez
wszechwładne państwo potrzeb społecznych (szerzej zob. Grata 2016b:
15–29).
Zarysowany wyżej proces był rozciągnięty w czasie, a u jego genezy
leżało przejęcie władzy w wyzwalanej spod okupacji Polsce przez komunistów i ich sojuszników politycznych. I mimo że stalinizacja polskiej
polityki społecznej dokonywała się dopiero w latach 1948–1950, należy
zwrócić uwagę również na to, co działo się w niej kilka lat wcześniej, tuż
po wojnie, gdy komuniści dopiero musieli walczyć o władzę w kraju, ale
równocześnie podejmowali pierwsze działania w ramach tej sfery aktywności władz publicznych. Działania te z jednej strony miały wprost
wyznaczany doraźny cel polityczny, jakim było zwiększenie poparcia
społecznego, z drugiej zaś stanowiły, przynajmniej w niektórych elementach, preludium do mających miejsce w końcu lat czterdziestych
zmian systemowych. Za dobry tego przykład należy uznać aktywność
w tej mierze Rządu Tymczasowego, który jako pierwszy organ administracji centralnej objął swym oddziaływaniem, przynajmniej formalnie,
całe terytorium państwa.
Pierwsza połowa roku 1945 to okres oswobadzania kolejnych terenów pozostających pod okupacją niemiecką, nadal jednak trudno było
mówić o kształcie granic odbudowywanego państwa. Na czele jego administracji stał tzw. Rząd Tymczasowy, powstały z przekształcenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, nieuznawany wprawdzie
przez większość państw koalicji antyhitlerowskiej, ale mający poparcie
władz sowieckich i potężnej Armii Czerwonej. Z drugiej strony wciąż
funkcjonowały silnie zakorzenione w społeczeństwie rozbudowane
struktury państwa podziemnego, a walka o władzę w kraju przybierała
dopiero na sile (zob. np. Kersten 1993: 58–95).

98

PAWEŁ GRATA

Mimo znaczenia spraw stricte politycznych w życiu wyzwalanego
kraju wyzwaniem równie mocno absorbującym zainteresowanie rozbudowującej swe struktury administracji pozostawać musiały w istniejących warunkach bezpośrednio związane z położeniem ludności kwestie
egzystencjalne. Wśród nich szczególnie istotne były dziedziny tradycyjnie podlegające zakresowi oddziaływania polityki społecznej, czyli wysuwające się zdecydowanie na plan pierwszy we wciąż wojennej de facto
rzeczywistości potrzeby opiekuńcze, zagadnienia pracy i zatrudnienia,
ubezpieczeń społecznych oraz ochrony zdrowia. Mimo krótkiego okresu
funkcjonowania Rządu Tymczasowego warto przyjrzeć się podejmowanym przez ten organ na polu polityki społecznej działaniom, zwłaszcza
tym, których wymiar, mimo oficjalnej nazwy rządu, był dalekosiężny i w
wielu przypadkach już wtedy przesądzał o rozwiązaniach mających obowiązywać przez kolejne dziesięciolecia.
Celem niniejszego artykułu jest zatem ukazanie podstawowych kierunków aktywności Rządu Tymczasowego i jego organów w ramach
polityki społecznej oraz przedstawienie najważniejszych spośród podejmowanych w pierwszym półroczu roku 1945 decyzji prawnych i organizacyjnych z nią związanych. Wynikały one zarówno z dążenia do odbudowy stosunkowo dobrze rozwiniętych przed wojną struktur polskiej
polityki społecznej, jak i prób realizacji nowych koncepcji, częściowo
wynikających z trudnej, wojennej i powojennej rzeczywistości, częściowo zaś z uwarunkowań propagandowo-politycznych2.

1. Podstawy prawne
Po zakończeniu okupacji polska polityka społeczna oparta została,
podobnie jak większość płaszczyzn życia publicznego, na przedwojennych rozwiązaniach prawnych. Dosyć szybko jednak zaczęły pojawiać
się zmiany w obowiązujących regulacjach. Wynikały one przede
wszystkim z pobudek politycznych, które w kontekście toczącej się walki o władzę były czymś wręcz naturalnym, tym bardziej że mające na
celu pozyskanie poparcia w środowisku robotniczym i bezkosztowe de
facto działania na polu prawodawstwa podejmowane były już w okresie
funkcjonowania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 7 września 1944 r. dekretem tego organu wprowadzony został tymczasowy
2
Ze względów konstrukcyjnych zagadnienia związane z praktyczną realizacją zadań polityki społecznej w okresie istnienia Rządu Tymczasowego zostały w tekście
pominięte (ich prezentacja wymagałaby znaczącego poszerzenia objętości artykułu).
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samorząd w instytucjach ubezpieczeniowych (zlikwidowany wcześniej
przez władze sanacyjne), zaś dekretem z 23 października tego roku
wprowadzono korzystniejsze dla pracujących zasady naliczania świadczeń rentowych (DzU 1944: 5/24; 9/ 44).
Działania na rzecz poprawy położenia klasy robotniczej kontynuował Rząd Tymczasowy. Pierwszym krokiem ku temu był wydany
w lutym 1945 r. dekret o radach zakładowych, będący zarówno spóźnioną realizacją postulatów w tej sprawie zgłaszanych jeszcze w okresie
międzywojennym, jak i swego rodzaju odzwierciedleniem roli rad fabrycznych w procesie uruchamiania produkcji przemysłowej po przejściu frontu. Uprawnienia rad nie były wprawdzie zbyt szerokie, a organy
te zostały szybko opanowane przez komunistów, jednak wymiar propagandowy instytucji rad zakładowych był przez władze konsekwentnie
przez kilka kolejnych lat eksploatowany (Działalność… 1945–1946: 29;
Powołanie…: 21–22, 63, 65; Chumiński 1999: 154–166; Orlewicz 1946:
60–70).
O ile dekret o radach zakładowych stanowił element ustawodawstwa
pracy neutralny z punktu widzenia dochodów pracowniczych, o tyle już
dekret Rządu Tymczasowego z 16 maja 1945 r. nowelizujący ustawę
o czasie pracy w przemyśle i handlu z 18 grudnia 1919 r. przynosił pracującym konkretne korzyści, przyznając wyższe dodatki z tytułu pracy
w godzinach nadliczbowych. Co więcej, był to akt prawny usuwający
niekorzystne przepisy w tym względzie wprowadzone przez władze sanacyjne w okresie kryzysu, co zostało, rzecz jasna, szeroko wykorzystane
w warstwie propagandowej 3 (Plan: 9; Sprawozdanie… 1944–1950: 2–3;
DzU 1945: 21/117).
W jeszcze większym stopniu taki wymiar, zwłaszcza w kontekście
faktu, iż pierwsze decyzje w tej sprawie podejmowano ledwie kilka tygodni po zakończeniu działań wojennych, miała uchwała Rządu Tymczasowego z 12 czerwca 1945 r. o powołaniu do życia Funduszu Wczasów Pracowniczych4. Miał on na celu organizowanie wypoczynku pracowników „w specjalnie przeznaczonych pomieszczeniach”, a koordynację akcji powierzono opanowanej już wówczas przez komunistów
Komisji Centralnej Związków Zawodowych. Co istotne, środki na jej
częściowe sfinansowanie miały pochodzić z budżetu państwa (zgodnie
3

Kolejne tego typu regulacje pojawiły się w drugiej połowie roku, gdy przywrócono tzw. angielską sobotę i 46-godzinny tydzień pracy (dekret z 19 września) oraz korzystne dla pracowników naliczanie dni urlopu (dekret z 29 września) (DzU 1945:
43/236, 43/238).
4
Pismo w tej sprawie Komisja Centralna Związków Zawodowych skierowała do
Bolesława Bieruta 7 czerwca 1945 roku (Sprawy…: 7–10).
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z uchwałą minister skarbu miał w roku 1945 wyasygnować na ten cel do
20 mln zł), władze centralne miały również zagwarantować odpowiednią
aprowizację i doposażenie akcji. Organem kierującym przedsięwzięciem
została Rada Wczasów Pracowniczych, w skład której weszli przedstawiciele resortu pracy i opieki społecznej, zdrowia, Komisji Centralnej
Związków Zawodowych oraz Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
(Protokoły… 1945: 474-478; Jarosz 2003: 23–24).
Warto podkreślić, że inicjatywa wczasów pracowniczych była swego rodzaju nawiązaniem do działań w tym względzie podjętych tuż
przed wojną. Przy ówczesnym Ministerstwie Opieki Społecznej powstała wtedy Komisja Wczasów Pracowniczych, a do organizacji wypoczynku robotników miały być wciągnięte zarówno związki zawodowe, jak
i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zobowiązał ubezpieczalnie
społeczne do wsparcia finansowego wczasów rozumianych jako element
profilaktyki zdrowotnej. Z drugiej strony, podjętą 12 czerwca 1945 r.
uchwałę można uznać za pierwszy krok ku rozwojowi tak ważnego
w późniejszych dziesięcioleciach spożycia zbiorowego, którego wczasy
stały się nieodłączną częścią składową (Grata 2013: 128–129; Sprawozdanie… 1944–1950: 4).
Kolejnym poszerzającym uprawnienia socjalne aktem prawnym wydanym w okresie istnienia Rządu Tymczasowego stało się rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej nowelizujące ustawę o ubezpieczeniu społecznym (tzw. ustawę scaleniową) z 28 marca 1933 r. i wynikające z niej prawo do zaopatrzeń inwalidzkich osób niepodlegających
przed rokiem 1934 ubezpieczeniu, ale w dniu wejścia w życie ustawy
mających co najmniej 60 lat i nadal pracujących. W myśl przepisów
osoby takie mogły się ubiegać o zaopatrzenie inwalidzkie już po przebyciu w ubezpieczeniu 26 tygodni składkowych, a rozporządzenie z 7 maja
1945 r. rozciągało te uprawnienia na osoby urodzone w latach 1874–
1876 (DzU 1933: 51/396; 1945: 18/108).
Obok posunięć nastawionych w dużej mierze na pozyskanie poparcia społecznego Rząd Tymczasowy podjął również kilka istotnych działań systemowych, które w sposób trwały miały odcisnąć swe piętno na
polityce społecznej państwa. Zdecydowanie najważniejsze spośród nich
było podjęcie 12 czerwca 1945 r. uchwały zobowiązującej wszystkich
ministrów do niezwłocznego przystąpienia do prac na rzecz unifikacji
obowiązujących na terytorium państwa przepisów połączonej z usunięciem z polskiego systemu prawnego regulacji zaborczych. Prace wstępne
miały się zakończyć do 1 września 1945 r., zaś zakończenie procesu
unifikacji miało nastąpić do 1 kwietnia 1946. Uchwała była szczególnie
istotna z punktu widzenia aktywności społecznej państwa, gdyż w nie-
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których jej elementach (ubezpieczenia społeczne, opieka społeczna,
ochrona zdrowia) wciąż jeszcze obowiązywały dawne przepisy zaborcze,
a przyłączenie nowych terenów na zachodzie i północy mogło problemy
z tym związane zwielokrotnić. Wykonanie uchwały nastąpiło wprawdzie
już w okresie funkcjonowania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, jednak jej podjęcie należy uznać za znaczący wkład Rządu Tymczasowego w proces unifikacji podstaw prawnych polskiej polityki społecznej5.
Miała ona również swój wymiar propagandowy, gdyż – jak 12 czerwca
1945 r. zapowiadał minister sprawiedliwości Henryk Świątkowski – „to,
czego sanacja nie zrobiła w ciągu okresu przed wojną, musimy załatwić
w ciągu roku” (Protokoły… 1945: 468, 480).
Równie istotne, mimo że także niepoparte w omawianym okresie
ukazaniem się odpowiednich aktów prawnych, stały się decyzje podejmowane w łonie Rządu Tymczasowego w odniesieniu do niezwykle
ważnej już przed wojną polityki zatrudnienia. W latach trzydziestych
katastrofalne rozmiary bezrobocia postawiły tę problematykę na zdecydowanie najważniejszym miejscu spośród wszystkich dziedzin zainteresowania Ministerstwa Opieki Społecznej. Wyrazem tego stało się powstanie Funduszu Pracy oraz organizowane na szeroką skalę roboty publiczne,
uprawnionym bezrobotnym przysługiwały również zgodnie z zprzepisami
ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia z 18 lipca 1924 r. zasiłki
pieniężne (Grata 2013: 197–214; DzU 1924: 67, poz. 650).
Problem bezrobocia od początku uznawany był za jedno z największych wyzwań polityki społecznej okresu powojennego, a prawo do pracy dla wszystkich należało do nośnych politycznie haseł socjalnych nie
tylko komunistów i ich sojuszników. Co ważne, Rząd Tymczasowy wyraźnie zmienił zasady polityki zatrudnienia, mimo wciąż obowiązujących przedwojennych przepisów w tym względzie. Już bowiem w trakcie jednego z pierwszych posiedzeń, 6 lutego 1945 roku, Rada Ministrów zdecydowała o usunięciu de facto z arsenału działań w tej dziedzinie zasiłków dla bezrobotnych. Przyznawaniu świadczeń sprzeciwił się
minister skarbu Konstanty Dąbrowski, który uznał, że lepiej płacić bez5

W ramach realizacji uchwały Rady Ministrów z 12 czerwca 1945 r. 8 stycznia
1946 r. zostały przyjęte dwa dekrety, pierwszy uchylał niemieckie przepisy o ubezpieczeniu społecznym, drugi unifikował przepisy prawa pracy. Nieco później, bo 22 października 1947 r., ukazał się dekret w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepisów
ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej, unifikujący wreszcie, po blisko 30 latach od
odzyskania niepodległości, stan prawny w tym względzie. Dekret uchylał wszystkie
przepisy obce i dzielnicowe poza śląską ustawą o zwalczania żebractwa i włóczęgostwa
z 1939 r. oraz pruskimi przepisami o publicznej opiece nad kalekami z 1920 (DzU 1946:
4/28; 4/30; 1947: 65/389).
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robotnym za jakąkolwiek pracę niż wejść „na drogę dawania zasiłków”.
W zamian minister zaproponował finansowanie przez budżet organizowanych przez poszczególne resorty robót publicznych nastawionych na
zatrudnianie bezrobotnych. W ten sposób już w lutym 1945 r. określony
został zasadniczy kierunek działań polskiej polityki zatrudnienia na kolejne dekady, a zasiłki dla bezrobotnych pojawiły się w niej ponownie
dopiero w styczniu roku 1990, czyli u progu transformacji ustrojowej
(DzU 1989: 75/446; Protokoły… 1945: 51–52; Szubert 2012: 27–28).
Potwierdzeniem wyraźnego odejścia od przedwojennych zasad polityki zatrudnienia stał się również zaakceptowany w maju 1945 r.
przez Komisję Prawniczą Krajowej Rady Narodowej rządowy projekt
dekretu o urzędach zatrudnienia, a zwłaszcza jego uzasadnienie. Wprost
wskazano w nim na cele planowanej regulacji. Miała ona przede
wszystkim zastąpić nieprzystające do nowej rzeczywistości rozwiązania przedwojenne, doprowadzić do przejęcia pośrednictwa pracy przez
instancje państwowe (do 1939 r. wykonywały je biura i ekspozytury
Funduszu Pracy), ale również przynieść centralizację tej działalności
w rękach państwa poprzez likwidację zarobkowych oraz społecznych
biur pośrednictwa. Dekret stwarzał również „możliwość pośredniego
wpływania urzędów zatrudnienia na planowy rozdział sił roboczych”,
co w sposób wyraźny wskazywało na wybitnie strategiczny cel nowej
regulacji6. Kolejnym tego potwierdzeniem było równoczesne odrzucenie instytucji Funduszu Pracy jako nienadającej się do włączenia
w nową politykę gospodarczą i socjalną państwa (Protokoły… 1945:
433–435).
W ten sposób tymczasowy z nazwy rząd, dążąc do „usunięcia najpilniejszego braku organizacyjnego, jakim jest brak urzędów pośrednictwa pracy” (Protokoły… 1945: 435), przygotował następną ważną zmianę, która miała pozostać trwałym elementem systemu polskiej polityki
społecznej w kolejnych latach. Podsumowując zaś efekty funkcjonowania rządu na polu kształtowania ram prawnych aktywności społecznej
państwa, należy podkreślić wyraźnie widoczną tendencję do wprowadzania nośnych propagandowo rozwiązań mających na celu pozyskanie
poparcia społecznego, jak też dążenie do kreowania rozwiązań systemowych w wybranych, szczególnie ważnych z punktu widzenia nowej władzy płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego, czego dowodem
stały się wprowadzane oraz przygotowywane w omawianym okresie
zmiany w polityce zatrudnienia.
6

Dekret o urzędach zatrudnienia został wydany 2 sierpnia 1945 r. (DzU 1945:
30/182).
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2. Struktury zarządzające polityką społeczną
Wydaje się, że mimo znaczenia wskazanych wyżej zmian prawnych
bardziej fundamentalne przeobrażenia zachodziły w okresie istnienia
Rządu Tymczasowego w obrębie struktur zarządzających polską polityką społeczną. W drugiej połowie lat trzydziestych wszystkie najważniejsze wchodzące w jej zakres zagadnienia znajdowały się w gestii Ministerstwa Opieki Społecznej. Resort zajmował się zarówno klasycznymi,
wywodzącymi się z XIX-wiecznych tradycji społecznej aktywności państwa kwestiami ustawodawstwa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, jak
też coraz bardziej nabierającą znaczenia polityką zatrudnienia, a także
znajdującymi się w przeważającej części w rękach władz samorządowych opieką społeczną oraz pozaubezpieczeniową ochroną zdrowia.
Dokonana w roku 1932 w ramach ministerstwa unifikacja zarządzania
wymienionymi płaszczyznami uznawana była wtedy za najlepsze z możliwych rozwiązań organizacyjnych (Grata 2013: 49–50).
Bardzo podobnie sprawa została uregulowana w ramach Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Wchodzący w jego skład Resort
Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia posiadał identyczny zakres zadań
jak przedwojenne Ministerstwo Opieki Społecznej, a ich realizacja spoczywała na barkach czterech departamentów – pracy, ubezpieczeń społecznych, opieki społecznej oraz ochrony zdrowia. Niezależnie od resortu w listopadzie 1944 r. został powołany do życia Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z Epidemiami (NNK), organ niezbędny
w powojennych warunkach niosących masowe zagrożenia chorobami
zakaźnymi (Morzycki, Klingberg 1946: 3–5).
W ramach Rządu Tymczasowego miejsce resortu zajęło Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, a na jego czele stanął Wiktor
Trojanowski z koncesjonowanej Polskiej Partii Socjalistycznej. Zasadnicza zmiana sytuacji nastąpiła w kwietniu 1945 r., gdy Rada Ministrów
zdecydowała o utworzeniu odrębnego Ministerstwa Zdrowia, co miało
być odzwierciedleniem wagi, jaką nowa władza przykłada do spraw
zdrowia obywateli. Uchwała rządu w tej sprawie z 11 kwietnia 1945 r.
weszła w życie 1 maja tego roku, na czele resortu stanął wywodzący się
ze Stronnictwa Ludowego „Wola Ludu” Franciszek Litwin, a do ministerstwa włączono samodzielny dotychczas NNK, którego szef Jerzy
Morzycki został wiceministrem (Protokoły… 1945: 215, 293).
Mimo że propagandowej w dużej mierze deklaracji o roli spraw
zdrowia w polityce władz nie można było w szybkim czasie zweryfikować, to znaczenie utworzenia nowego resortu dla przyszłości polskiej
polityki społecznej było niepodważalne. Ministerstwo od początku bo-
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wiem prezentowało bardzo rewolucyjny stosunek do zastanej rzeczywistości, wyrażający się w ambicjach szybkiej budowy publicznej i powszechnie dostępnej dla wszystkich służby zdrowia. Jego przedstawiciele wprost deklarowali jednak dążenie do centralizacji i ujednolicenia
tego działu aktywności społecznej państwa. Podnosili także już w roku
1945 postulat planowania w ochronie zdrowia oraz odgórnego przesiedlania lekarzy na tereny, gdzie występował ich deficyt. Ministerstwo
stało również za działaniami zmierzającymi do likwidacji odradzającego
się po wojnie samorządu lekarskiego (Grata 2017: 8–9).
Drugim ważnym wydarzeniem w kontekście kształtowania zarówno
struktur organizacyjnych, jak i przyszłych kierunków polityki społecznej
stała się decyzja podjęta na forum Rządu Tymczasowego 12 czerwca
1945 r. Mimo sprzeciwu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Rada
Ministrów postanowiła, na wniosek ministra oświaty Stanisława Skrzeszewskiego, przekazać temu resortowi zadania z zakresu opieki społecznej nad dziećmi i młodzieżą powyżej trzeciego roku życia. Postulat
umotywowany został dążeniem do skoncentrowania całości działań
wychowawczych w rękach jednego ministerstwa, a o wyniku głosowania przesądził głos premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego, który
uznał, iż „wychowanie jest ważnym czynnikiem i dlatego opiekę nad
domami dziecięcymi należy przenieść do Ministerstwa Oświaty”. Decyzja ta stanowiła ważny krok w kierunku centralizacji działań opiekuńczych (z czasem miejsce aktywności społecznej zajmowały w tej
dziedzinie podmioty państwowe), jak i generalnej zmiany ich wymiaru,
czego skutkiem stała się zainicjowana kilka lat później i kreowana właśnie pod auspicjami Ministerstwa Oświaty, zakrojona na szeroką skalę
indoktrynacja młodych podopiecznych placówek opiekuńczych (Protokoły… 1945: 468–469, 483–484; nt. indoktrynacji zob. Jarosz 1998:
114–138).
Decyzja o zmianach w opiece społecznej miała wejść w życie
wprawdzie dopiero od początku roku 1946 i długo jeszcze była kontestowana przez resort pracy i opieki społecznej, jednak nie zmieniało to
faktu, iż to właśnie w stosunkowo krótkim okresie istnienia Rządu Tymczasowego dokonana została trwała reorganizacja systemu zarządzania
polityką społeczną, a ustalony wiosną 1945 r. układ przetrwał bez zmian
do końca lat czterdziestych. W ten sposób w wyniku podjętych przez
Rząd Tymczasowy decyzji polska polityka społeczna bardzo wcześnie,
przynajmniej w wymiarze organizacyjnym, weszła na drogę przemian,
które w ciągu kilku następnych lat doprowadziły do jej zasadniczej
zmiany systemowej.
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3. Instytucje wykonawcze
Koniec wojny i okupacji oraz związane z tym potrzeby obecne we
wszystkich w zasadzie sferach oddziaływania polityki społecznej wymagały szybkiej odbudowy bądź przebudowy instytucji będących w stanie
na te wyzwania odpowiedzieć oraz postawione przed państwem i samorządami zadania publiczne realizować. Dlatego też mimo stosunkowo
krótkiego okresu istnienia Rządu Tymczasowego pierwsza połowa roku
1945 była czasem niezwykle aktywnej pracy na tym polu, a dorobek
w tej mierze należy uznać za pokaźny.
Zakres zadań w każdej z dziedzin polityki społecznej był, obiektywnie
rzecz biorąc, niezwykle szeroki. Agresja niemiecka przyniosła bowiem
gwałtowne przerwanie ciągłości funkcjonowania większości podmiotów
polskiej polityki społecznej, te zaś z nich, które w okresie okupacji nadal
działały, jak np. instytucje ubezpieczeń społecznych, mogły funkcjonować
jedynie na części ziem polskich zwanej Generalnym Gubernatorstwem.
W działach, których aktywność została przerwana wraz z rozpoczęciem
okupacji, skala wyzwań stawała się jeszcze większa.
W ramach ochrony pracy niezbędna była przede wszystkim odbudowa struktur odpowiedzialnej za przestrzeganie uprawnień pracowniczych inspekcji pracy, w przypadku polityki zatrudnienia konieczne stało
się wspomniane wyżej stworzenie instytucjonalnego systemu pośrednictwa pracy, szczególnie istotne w kontekście politycznie motywowanej
marginalizacji Funduszu Pracy. W ramach ochrony zdrowia, z czasem
przejętej przez odrębne ministerstwo, niezbędna była organizacja władz
sanitarnych I oraz II instancji, ale także ważna w istniejących warunkach
rozbudowa struktur podległych Naczelnemu Nadzwyczajnemu Komisariatowi do Walki z Epidemiami czy też agend zdrowotnych Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Zdecydowanie najwięcej zadań wynikających w sposób bezpośredni z wojny i okupacji stawało przed opieką
społeczną, wskutek czego znaczenie instytucji w jej ramach działających
było szczególnie duże, a ich szybka budowa niezwykle ważna dla milionów potrzebujących wsparcia obywateli.
Proces budowy bądź odbudowy struktur wykonawczych działających w ramach polskiej polityki społecznej rozpoczął się już w okresie
tzw. Polski Lubelskiej, jednak jego zasadniczy etap, zwłaszcza na ziemiach dawnych, przypada na czasy funkcjonowania pod egidą Rządu
Tymczasowego (ze zrozumiałych względów nieco później dziać się to
miało na przyłączonych do Polski terenach niemieckich). Mimo tego
należy przypomnieć, że w okresie działania PKWN udało się uruchomić
pierwsze okręgi inspekcji pracy, zaczęły działać i wypłacać świadczenia
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ubezpieczalnie społeczne, utworzono pierwsze struktury ochrony zdrowia, swą misję kontynuowała tak zasłużona w służbie społeczeństwu
w czasie okupacji Rada Główna Opiekuńcza i jej komitety oraz delegatury lokalne. Z drugiej jednak strony warto zaznaczyć, że Rada od początku była obiektem ataków ze strony PKWN i ostatecznie w grudniu
1944 r. została zlikwidowana, zaś jej miejsce miał zająć podporządkowany nowym władzom Centralny Komitet Opieki Społecznej, którego
struktury zamierzano budować od początku roku 1945. Jeszcze jesienią
1944 powstały również Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki
z Epidemiami oraz Państwowy Urząd Repatriacyjny, czyli kolejne dwie
niezwykle ważne instytucje polskiej tużpowojennej polityki społecznej,
a także Tymczasowy Centralny Komitet Żydów Polskich, który organizował opiekę dla ocalałych przedstawicieli ludności żydowskiej (Grata
2016a: 87–89; Sprawozdania… 1944: 4–15).
W roku 1945, wraz z wyzwalaniem spod okupacji kolejnych ziem
polskich, proces odbudowy instytucji był kontynuowany. Ogrom potrzeb
opiekuńczych zdecydowanie na pierwszym miejscu stawiał działania
związane z organizacją opieki społecznej, mającej odpowiadać za częściowe przynajmniej łagodzenie problemów socjalnych wynikających ze
skutków wojny – w okresie Polski Lubelskiej liczbę oczekujących
wsparcia szacowano na 1,3 mln osób, w roku 1945, po wyzwoleniu reszty ziem polskich, aż na około 6 mln (Grata 2016a: 84; Jarosz 2002: 164).
Zgodnie z podjętymi w końcu roku 1944 decyzjami podstawowym podmiotem organizującym działalność opiekuńczą miał być Centralny Komitet Opieki Społecznej, chociaż jego rola w tej mierze była znacznie
mniejsza niż w przypadku Rady Głównej Opiekuńczej, stanowiącej
w okresie okupacji jedyną legalnie działającą organizację opiekuńczą.
Z drugiej jednak strony władze nie ukrywały, iż celem powstania CKOS
było właśnie przejęcie agend RGO (Organizacja…: 3; Protokoły…
1945–1946: 3).
Wchodzące w skład CKOS wojewódzkie komitety opieki społecznej
powstawały od stycznia 1945 r., gdy utworzono je w Lublinie, Rzeszowie, Otwocku (na województwo warszawskie), w lutym powstały struktury w Krakowie (z przekształcenia dawnej centrali RGO), Kielcach,
Toruniu i Poznaniu, w marcu w Warszawie i Białymstoku. Obok komitetów wojewódzkich tworzono również komitety powiatowe i gminne,
chociaż częstym zjawiskiem w omawianym okresie pozostawało dalsze
funkcjonowanie struktur RGO, występujących nawet, zwłaszcza na poziomie gmin, pod dotychczasowymi nazwami. W końcu kwietnia w kraju było czynnych 55 powiatowych komitetów opieki społecznej, 20 kolejnych znajdowało się w stadium organizacji, a aż 72, czyli większość,
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działały w dotychczasowym składzie, co oznaczało, że nadal trudno je
było uznać za podporządkowane nowej władzy. Szczególnie uciążliwe
było tworzenie komitetów na terenach wcielonych do Rzeszy, gdzie
w okresie okupacji nie było żadnych polskich organizacji opiekuńczych.
O ile struktury podległe CKOS powstały stosunkowo szybko w województwach poznańskim, pomorskim i białostockim, o tyle wskutek trudności organizacyjnych władze poleciły wstrzymać ich tworzenie w województwach łódzkim, śląskim i gdańskim, co oznaczało, że do połowy
roku komitety opieki społecznej tam nie powstawały7 (Sprawozdanie…
1944–1946: 34–37, 58).
Wraz z nasilaniem się procesów repatriacyjnych zwiększała się rola
w działalności opiekuńczej powołanego na mocy dekretu PKWN z 7 października 1944 r. Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Uchwałą Rządu
Tymczasowego z 13 marca 1945 r. miał on objąć swym działaniem również tzw. Ziemie Odzyskane, zaś dekretem z 7 maja tego roku zakres jego
obowiązków został znacząco poszerzony, a sam urząd podporządkowano
Ministerstwu Administracji Publicznej. Jednym z zadań PUR była opieka
sanitarno-żywnościowa nad repatriowanymi, prowadzenie akcji pomocy
dla nich, jak i wspieranie organizacji i instytucji takiej pomocy udzielających. Jeszcze przed końcem roku 1944 na terenach Polski Lubelskiej
powstawały rejonowe inspektoraty osadnictwa PUR oraz jego punkty
etapowe. W pierwszych dwóch miesiącach 1945 r. powstało 7 oddziałów
wojewódzkich, 12 inspektoratów rejonowych oraz 3 kolejne punkty etapowe. Wiosną, wraz z przesuwaniem się frontu na zachód, przystąpiono
do tworzenia tzw. grup operacyjnych, których celem miało być organizowanie placówek PUR na terenach należących przed wojną do Niemiec, pierwsze trzy takie grupy wyruszyły w teren w kwietniu (Sula 2002: 21–26).
Wciąż wstępny etap procesu budowy struktur PUR wymagał wsparcia jego funkcjonowania ze strony organizacji opiekuńczych. Udzielały
go zarówno komitety opieki społecznej, jak i Polski Czerwony Krzyż.
Organizacja ta znaczącą rolę zaczęła odgrywać już w II połowie 1944 r.,
gdy prowadziła zarówno szpitale, jak i działalność opiekuńczą. Jej lubelskie struktury przejęły w tym czasie obowiązki zarządu głównego, organizując jeszcze przed końcem roku 6 okręgów PCK (siedlecki, białostocki, rzeszowski, sandomierski, lubelski, warszawski) oraz 62 oddziały. W ślad za rozpoczętą w styczniu 1945 r. ofensywą Armii Czerwonej
7

Od początku roku 1945 zaczęto odtwarzać lokalne struktury Caritas, czyli kościelnej organizacji charytatywnej, która z czasem stała się największą instytucją dobroczynną w kraju, co istotne, niezależną od władz i posiadającą własne, znaczące źródła finansowania, które tę niezależność miały gwarantować (Zamiatała 2000: 73 i n.).

108

PAWEŁ GRATA

ruszyły tzw. czołówki PCK, które tworzyły swoje struktury na wyzwalanych terenach, a jednym z najważniejszych pól ich działania stała się
organizowana we współpracy z PUR opieka nad repatriantami w punktach repatriacyjno-sanitarnych oraz repatriacyjno-odżywczych. Latem
1945 r. działało już w kraju łącznie około 400 punktów repatriacyjnych
PCK (Sprawozdanie PCK… 1946: 17–19; Protokoły… 1945–1947: 4).
Szczególnie nagląca i wymagająca natychmiastowych działań była
w okresie istnienia Rządu Tymczasowego kwestia zapewnienia opieki
tysiącom Polaków wracających z obozów koncentracyjnych, obozów
jenieckich czy też obozów pracy. W związku z szybkim narastaniem
problemów z tym związanych Rada Ministrów już 19 lutego 1945 r.
przyjęła uchwałę powołującą Międzyministerialną Komisję Opieki nad
Zwolnionymi z Obozów Hitlerowskich, która miała realizować swe zadania za pośrednictwem Centralnego Komitetu Opieki Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.
Akcja prowadzona była w trzech etapach – czołówek, punktów zbornych
i szpitali oraz zakładów opieki zamkniętej i otwartej prowadzonych
przez CKOS oraz CKŻP. 26 maja Rząd Tymczasowy nadzór nad działaniami na rzecz powracających z obozów przekazał resortowi pracy
i opieki społecznej, który współdziałać miał w tym celu z Międzyministerialną Komisją8. Miejsce tej ostatniej 29 maja zajął Centralny Komitet
Pomocy dla Powracających, mający być organem doradczym powołanego w tym samym czasie Urzędu Pełnomocnika Ministerstwa Pracy
i Opieki Społecznej do Spraw Opieki nad Powracającymi z Niemiec, na
którego czele stanął Tadeusz Leszczyński (Działalność… 1945: 164–
170; Protokoły… 1945: 78, 400–404).
Ze wsparciem dla ofiar wojny ściśle łączyły się również działania na
rzecz pomocy dla ocalałej z Holocaustu ludności żydowskiej. Jeszcze
8 sierpnia 1944 r. powstał przy Prezydium PKWN Referat dla Spraw
Pomocy Ludności Żydowskiej, który zajmował się organizowaniem
wsparcia w terenie przez komitety żydowskie z czasem skupione w Centralnym Komitecie Żydów w Polsce. Po powstaniu Rządu Tymczasowego referat początkowo działał przy Prezydium Rady Ministrów, jednak
decyzją z 8 marca 1945 r. został przeniesiony do struktur Ministerstwa
Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia. Na czele referatu od początku stał
mjr dr Szloma Herszenhorn, a jego podstawowym celem była koordyna8

Na podstawie uchwały z 26 maja utworzono 5 punktów odbiorczych oraz
12 punktów etapowych, z których powracający do kraju mieli być odsyłani do dawnych, bądź nowych w przypadku osób pochodzących z terenów zabużańskich, miejsc
zamieszkania.

Odbudowa polskiej polityki społecznej w okresie istnienia Rządu Tymczasowego... 109

cja nie tylko opiekuńczej działalności komitetów żydowskich w kraju
(Protokoły… 1945: 130; Referat…: 1–2).
Obok zdecydowanie najistotniejszej w omawianym okresie działalności opiekuńczej odbudowa bądź budowa od podstaw instytucji wykonawczych była niezbędna również w innych działach polityki społecznej.
Szczególnie ważna, ze względu na konieczność podjęcia wypłaty świadczeń rentowych oraz organizacji lecznictwa ubezpieczeniowego, stała się
restytucja instytucji ubezpieczeń społecznych, tym bardziej że okupacja,
a następnie przejście frontu w 1944 oraz 1945 r. oznaczały dla nich nie
tylko znaczące straty finansowe i materialne, ale też czasowe załamanie
możliwości normalnego wypełniania części zadań. Pierwszym powojennym celem nowych władz musiała być zatem odbudowa struktur centralnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i działających w terenie
i odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie systemu ubezpieczalni
społecznych (Wasylecki 1985: 136–145; Sprawozdanie… 1984: 71).
Centrala ZUS została zniszczona w wyniku powstania warszawskiego, oddział lwowski przestał istnieć i jedynym funkcjonującym organem
pozostawał oddział krakowski (na ziemiach wcielonych do Rzeszy polskie instytucje ubezpieczeniowe zostały w czasie okupacji zlikwidowane). Dopiero wyzwolenie Krakowa pozwoliło na utworzenie 12 stycznia
1945 r. na bazie tamtejszego oddziału tymczasowej dyrekcji ZUS. Powołanie przez resort pracy, opieki społecznej i zdrowia p.o. dyrektora nastąpiło jednak ze względu na trudności komunikacyjne w połowie marca.
Kolejne oddziały Zakładu uruchamiano wraz z postępami Armii Czerwonej, dzięki czemu na przełomie stycznia i lutego powstał oddział
w Łodzi, miesiąc później reaktywowano placówkę w Poznaniu, zaś jeszcze w lutym podjęto prace w tym kierunku w Chorzowie. W maju przywrócono działalność oddziału w Warszawie, a w końcu tego miesiąca
centralę ZUS przeniesiono z Krakowa do Łodzi, likwidując równocześnie tamtejszy oddział regionalny (Sprawozdanie… 1945–1947: 4–5;
Sprawozdanie… 1984: 69).
Równolegle do odbudowy struktur ZUS następowało uruchamianie
na wyzwalanych terenach ubezpieczalni społecznych stanowiących sieć
organizacyjną ubezpieczenia chorobowego. W powojennych granicach
państwa znalazły się 42 spośród 67 działających przed wojną tego typu
instytucji. 17 z nich, położonych na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, funkcjonowało w czasie okupacji i mimo zniszczeń związanych
z przejściem frontu szybko ponownie uruchamiało swoją działalność
(najtrudniejsza sytuacja była w Warszawie i Kielcach, gdzie ubezpieczalnie uległy całkowitemu zniszczeniu). Ubezpieczalnie położone na
wschód od Wisły były reaktywowane jeszcze w roku 1944, pozostałe

110

PAWEŁ GRATA

w 1945. Zgoła odmiennie przedstawiała się sytuacja na ziemiach wcielonych do Rzeszy: 23 tamtejsze instytucje zostały przekształcone w niemieckie kasy chorych, dwie uległy likwidacji, zaś działające na Śląsku
polskie kasy chorych również przemianowano na niemieckie. Wskutek
tego po wyzwoleniu niezbędna stała się organizacja na nowo sieci instytucji ubezpieczenia chorobowego na tych terenach, a proces ten miał
miejsce od stycznia do maja 1945 r. (jedynie w Łomży ubezpieczalnia
została uruchomiona dopiero w sierpniu tego roku). Na Górnym Śląsku
natomiast tworzenie, nieznanych tam wcześniej wskutek obowiązywania
przepisów niemieckich, struktur ubezpieczeniowych zakończyło się
w lipcu 1945 r. W maju uruchomiona została ubezpieczalnia w Gdańsku,
co miało zapoczątkować trwający w II połowie roku proces tworzenia
polskich instytucji ubezpieczeniowych na terenach przyłączonych
(Sprawozdanie… 1984: 71–72).
W okresie okupacji utrzymana również została formalna rola Inspekcji Pracy jako instytucji stojącej na straży uprawnień pracowniczych, jednak realne uprawnienia podporządkowanych władzom niemieckim inspektorów były, mimo zachowania przedwojennych przepisów, niewielkie. Utrzymanie ciągłości działania pozwoliło na szybkie
uruchomienie procesu odbudowy struktur inspekcji po wycofaniu się
okupanta. Rozpoczął się on jeszcze w okresie Polski Lubelskiej, dalszy
zaś jego rozwój następował wraz z przejmowaniem w roku 1945 przez
polską administrację kolejnych terenów. W pierwszych miesiącach roku
organizowano na nowo okręgi i obwody inspekcji pracy na wyzwalanych ziemiach dawnych, pod koniec zaś roku zainicjowano proces ich
tworzenia na terenach przejętych na zachodzie i północy. Co istotne, od
początku podkreślano nową rolę inspekcji, która w realiach „państwa,
w którym robotnik i pracownik umysłowy jest współgospodarzem, państwa, którego celem jest dobrobyt ogółu obywateli, a więc przede
wszystkim mas pracujących” miała „działać w warunkach niepomiernie
pomyślniejszych, aniżeli w okresie przedwojennym” (Kołodziejczyk
2003: 136–139; Ogólnopolski…: 37; Sprawozdanie… 1944–1950: 7).
Zmieniać się miała także pozycja instytucji polityki zatrudnienia,
chociaż w tym przypadku władze od początku zmierzały również do
gruntownych zmian organizacyjnych w tej mierze. Marginalizacja Funduszu Pracy oznaczała dążenie do stworzenia nowego, niezależnego od
Funduszu systemu pośrednictwa pracy. Jego wyrazem stał się dekret
o urzędach zatrudnienia z 2 sierpnia 1945 r. Co istotne jednak, jeszcze
zanim został przygotowany i wprowadzony w życie, nie było mowy
o odbudowie przedwojennych instytucji rynku pracy. W okresie istnienia
Rządu Tymczasowego Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, opierając
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się na ustawie o społecznym pośrednictwie pracy z 10 czerwca 1924 r.,
powołało do życia subwencjonowane przez resort społeczne biura pośrednictwa pracy, których powstało 24. Na terenie Górnego Śląska
działalność tę prowadziły do czasu powstania urzędów zatrudnienia
komunalne urzędy pośrednictwa pracy (DzU 1924: 58/585; Protokoły… 1945–1946: 11).
W zakresie ochrony zdrowia tworzenie (odbudowa) struktur wykonawczych, podobnie jak w pozostałych aspektach polityki społecznej,
rozpoczęło się jeszcze w II połowie roku 1944. Na wyzwolonych terenach zorganizowano wydziały zdrowia przy urzędach wojewódzkich
oraz obsadzono część stanowisk lekarzy powiatowych. Proces ten kontynuowany był w okresie istnienia Rządu Tymczasowego, gdy wraz
z tworzeniem administracji rządowej na kolejnych terenach powstawały
odpowiednie instancje w zakresie zdrowia. Po utworzeniu Ministerstwa
Zdrowia struktura administracji sanitarnej oparta została na trzech szczeblach – centrali, urzędach wojewódzkich oraz powiatowych. Do końca
omawianego okresu poza wpływem Ministerstwa Zdrowia pozostawało
lecznictwo PUR, podporządkowane resortowi dopiero w lipcu 1945 r.
(Protokoły… 1945–1947: 5; Sprawozdania… 1944: 45; Sprawozdanie…
1947: 449).
Ze względu na istniejące w powojennych warunkach zagrożenia
epidemiologiczne szczególnie istotna była organizacja struktur Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiami. W okresie
Polski Lubelskiej składały się nań centrala w Lublinie oraz trzy komisariaty prowincjonalne. W roku 1945, wraz z przesuwaniem się frontu,
ulokowany na warszawskiej Pradze NNK tworzył wojewódzkie nadzwyczajne komisariaty, których do czerwca powstało pięć (województwo
warszawskie, lubelskie, białostockie, kieleckie oraz Oświęcim). Na poziomie lokalnym zadania przeciwepidemiczne wypełniali w tym okresie
dezynfektorzy gminni podlegający lekarzom powiatowym (dezynfektorów było łącznie około 2 tys.)9, NNK opłacał w tym czasie również około 900 lekarzy rejonowych na wsi. Ważnym elementem działań na rzecz
poprawy sytuacji epidemiologicznej pozostawał Państwowy Zakład Higieny i jego agendy. Struktury Zakładu, podporządkowane w czasie
okupacji Instytutowi Medycyny Tropikalnej w Hamburgu, szybko podjęły aktywność po wyzwoleniu. W styczniu 1945 r. funkcjonowały filie
9

W drugiej połowie roku 1945 w terenie tworzono kolumny przeciwepidemiczne,
których w całym kraju powstało 450; zajmowały się one wywiadem epidemiologicznym,
wykrywaniem zagrożeń oraz kierowaniem chorych do szpitali (Morzycki, Klingberg
1946: 36–37).
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PZH w Krakowie, Kielcach i Lublinie, w kolejnych miesiącach uruchomione zostały filie w Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, tymczasowa centrala wskutek zniszczeń z okresu powstania warszawskiego została przeniesiona do Łodzi (Bilek 2010: 82–83; Morzycki, Klingberg 1946: 7, 36; Pomoc… 57–58).
Podsumowując procesy restytucji struktur wykonawczych w polskiej polityce społecznej w okresie istnienia Rządu Tymczasowego, należy dostrzec szybki postęp w tej mierze. Ujawniał się on na wszystkich
płaszczyznach oddziaływania państwa, chociaż nie wszędzie zaawansowanie prac organizacyjnych było jednakowe. Przede wszystkim trzeba
zauważyć, iż w połowie roku 1945 ziemie przyłączone na zachodzie
i północy dopiero stały u progu budowy instytucji polityki społecznej,
a więc ocena zachodzących procesów może być wiarygodna jedynie
względem terenów tzw. ziem dawnych. W tym przypadku najszybciej
dokonywały się one w dziedzinach, w których w okresie okupacji
utrzymano częściową przynajmniej ciągłość działania polskich instytucji
(opieka społeczna, ubezpieczalnie, inspekcja pracy), tam natomiast,
gdzie wojna oznaczała ich likwidację, sprawa była, przynajmniej
w omawianym okresie, znacznie trudniejsza (pośrednictwo pracy, instytucje opiekuńcze na ziemiach wcielonych w czasie okupacji do Rzeszy).
Warto również zaznaczyć, iż tworzenie (odbudowa) instytucji nakierowane było przede wszystkim na skuteczne zaspokajanie potrzeb społecznych, chociaż już wtedy widoczne były aspekty polityczne tej działalności, czego dowodem wciąż mało skuteczne jeszcze w tym okresie
dążenie do zastępowania przez komitety opieki społecznej struktur Rady
Głównej Opiekuńczej czy też z góry zakładany brak miejsca w nowej
rzeczywistości politycznej dla Funduszu Pracy i związanych z nim instytucji pośredniczących w zatrudnieniu.

Zakończenie
Niespełna sześć miesięcy funkcjonowania Rządu Tymczasowego
stanowiło z kilku co najmniej względów ważny okres w powojennych
dziejach polskiej polityki społecznej. Przede wszystkim następowała
wtedy niezbędna w istniejących warunkach odbudowa jej instytucji połączona z przywracaniem tradycyjnych pełnionych przed wojną funkcji.
Rząd Tymczasowy dał również silny impuls do unifikacji obowiązujących w kraju podstaw prawnych polityki społecznej. Pojawiły się także
w tym czasie istotne zmiany prawne, po części nastawione na pozyskanie poparcia społecznego, po części zaś będące zapowiedzią przyszłych
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przeobrażeń systemowych, mających nastąpić w II połowie lat czterdziestych. W tym samym kierunku szły, jak się miało okazać, zasadnicze
zmiany organizacyjne kreowane przez wciąż tymczasowy tylko rząd
w sferze struktur zarządzających poszczególnymi działami polityki społecznej. Wyodrębnienie Ministerstwa Zdrowia oraz przekazanie Ministerstwu Oświaty zadań w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą stały
się w konsekwencji ważnym krokiem ku centralizacji, etatyzacji i planowaniu w obu wyodrębnionych z kompetencji resortu pracy i opieki
społecznej sferach oddziaływania państwa. W ten sposób Rząd Tymczasowy odegrał istotną rolę nie tylko w zainicjowanej jeszcze w okresie
PKWN restytucji polskiej polityki społecznej i jej instytucji, ale także
w kreowaniu przyszłych związanych ze stalinizacją rozwiązań, wprowadzane zaś w tym czasie w życie decyzje doskonale wpisywały się w procesy zachodzące w kraju po 1947 r.
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The reconstruction of Polish social policy
during the life of the Provisional Government (January–June 1945)
Abstract
The aim of this article is to show the main areas of the activity of the Provisional
Government and its bodies related to social policy and to present the most important
legal and organizational decisions concerning social policy, made in the first half of
1945. During the existence of the Provisional Government there was a necessary
reconstruction of social policy institutions, which involved the restoration of the
traditional functions they had carried out before the war. The Provisional Government
provided a strong impulse to the unification of the applicable legal basis of social policy.
At that time, important legal changes were also made. They aimed at winning the support
of the society and they heralded the political transformations which were to take place in
the second half of the 40s. As time showed, the fundamental organizational changes
concerning the structures that managed respective sections of social policy, and which
were brought about by the Government, took the same directions. The creation of the
Ministry of Health and assigning the responsibility of taking care of children and
youngsters to the Ministry of Education were important steps towards the centralization,
nationalization and planning in both spheres which were under the influence of the state
and which were reomved from the competences of the department of labour and social
welfare. That way, not only did the Provisional Government play an important role in the
restitution of Polish social policy and its institutions (which had been initiated in the
period of the Polish Committee of National Liberation) but also in the creation of the
future solutions related to Stalinization.
Key words: Provisional Government, social policy, social welfare, the Ministry of
Labour and Social Welfare, the Ministry of Health, the Ministry of Education
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W 1957 r. dwóch repatriantów z Czechosłowacji Władysław Augustyniak i Eryk Rengarten skierowali do koncernu Coca-Cola propozycję zakładającą otworzenie państwowoprywatnego zakładu produkcyjnego Coca-Cola w Gdańsku. W odpowiedzi dostali wstępne
zainteresowanie ofertą i zaproszenie na rozmowy. Rozpoczęli zatem starania o przekonanie
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Planowania Gospodarczego (WKPG) przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Gdańsku byli entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu i pozytywnie zaopiniowali projekt do Warszawy. Później WKPG wielokrotnie próbowała ponaglać w Warszawie załatwienie sprawy oraz ułatwiać pokonywanie coraz to nowych przeszkód. Pozytywne
zainteresowanie projektem okazała też lokalna prasa („Dziennik Bałtycki”), a także
komitety przeciwalkoholowe. Cały przebieg sprawy wpisuje się w atmosferę po Październiku 1956, gdy w Polsce pojawiły się nadzieje na możliwość prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej, jak i na lepszy dostęp oferty konsumpcyjnej. Reakcje na tę
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Coca-Cola. Władze centralne pod koniec 1958 r. nie wyraziły jednak zainteresowania
tym projektem. Możliwymi przyczynami były: ponowny nacisk na industrializację kraju
kosztem rozwoju produkcji konsumpcyjnej, propaganda z czasów stalinizmu, państwowo-prywatny charakter proponowanego przedsiębiorstwa, złe doświadczenia władz państwowych z inicjatywą prywatną od Odwilży 1956 r.
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Wstęp
Historia Coca-Coli w Polsce do tej pory była jedynie tematem artykułów o charakterze co najwyżej popularnonaukowych (gazetapraca.pl
2002; Gowin 2007) oraz jako forma ciekawostek na marginesie innych
tematów, np. „otwarcia” na świat za rządów Edwarda Gierka (Zaremba
2003: 199; Bożyk 2011: 8; Buhler 2014: 442). Powszechnie wiadomo,
że produkcja napoju w Polsce rozpoczęła się dopiero w latach siedemdziesiątych. Wcześniej, w okresie stalinizmu, Coca-Cola była uznawana
za konsumpcyjny symbol wrogiego systemu, nazwano ją „imperializmem w płynie”, a porównywana miała być nawet do stonki ziemniaczanej2. Słynny napój pojawił się też w wierszach, wskazać można przede wszystkim „Głos Ameryki” Jana Brzechwy oraz „Piosenka o Coca-Cola” Adama Ważyka (Tomasik 2006). Także koncern Coca-Cola na
swojej polskiej stronie internetowej zaprezentował te informacje jako
elementy oficjalnej historii i wizerunku tej marki w Polsce (2016). Trudno się dziwić: Coca-Cola w okresie stalinizmu była potępiana, a wraz
z odwilżą gomułkowską pojawiła się na Targach Poznańskich i w sklepach dewizowych. Zdecydowanie większa dostępność tego napoju przypada na czas dobrze odbieranej społecznie dekady Gierka3 i „otwierania”
się Polski na świat. Przekaz tej oficjalnej historii marki jest więc czytelny: wraz z poszerzającą się wolnością w PRL rósł dostęp do Coca-Coli.
Trudno jednak nie zauważyć, że wykorzystanie tej marki w antyamerykańskiej propagandzie wynikało z sukcesu kampanii reklamowych koncernu w USA i Europie, której celem było utożsamienie Coca-Coli z Ameryką 4 . Jednak przechowywana w Archiwum Państwowym w Gdańsku
jednostka archiwalna (APG, PWRN, 1280/1533) dostarcza informacji
o projekcie założenia wytwórni amerykańskiego napoju już w drugiej
połowie lat 50. Dokumentacja ta pozwala na odtworzenie tej historii,
którą zaczęło dwóch repatriantów z Czechosłowacji w 1957 r. Jeszcze
2

Jest to informacja powszechnie dostępna w Internecie (Wikipedia, polska strona
Coca-Cola, oraz wiele innych) oraz przytaczana w materiałach publicystycznych poniekąd jako „oczywistość”, jednak bez wskazania weryfikowalnego źródła. Temat propagandy na temat Coca-Coli wymaga więc odrębnych badań.
3
Mogą o tym świadczyć badania opinii publicznej: w 2001 r. 50% respondentów
pozytywnie oceniło bilans rządów Edwarda Gierka, a tylko 6% negatywnie. Ciekawe jest
też badanie z 2004 r.: na prośbę wskazania powojennego przywódcy, który zrobił najwięcej dla Polski, aż 46% respondentów wymieniło Edwarda Gierka. Dla porównania
Lecha Wałęsę wskazało 39% ankietowanych (Gajdziński 2014: 350–351).
4
Np. hasło reklamowe z 1945 r.: „Kiedy słyszysz «pij colę», słyszysz głos Ameryki”, a także wykorzystywanie na plakatach wizerunku uśmiechającej się kobiety w mundurze US Army. Szerzej zob. Tomasik 2006: 417–418.
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przed powrotem do Polski wysłali do koncernu Coca-Cola propozycję
projektu mającego, w ich odczuciu, szansę na akceptację polskich władz.
Nadzieje były złudne, jednak ta historia jest godna uwagi, gdyż tok podjętych wtedy działań i reakcje na nie wydają się informować o różnych
aspektach życia i funkcjonowania państwa, jak i wielu instytucji oraz
organizacji państwowych.
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaki był odbiór przez
władze lokalne tej propozycji dotyczącej kontrowersyjnego propagandowo napoju. Wydaje się to istotne, gdyż może świadczyć o sile wcześniejszej propagandy bądź o odrzuceniu jej po Październiku 56, jak i o
skali pragmatyzmu bądź dogmatyzmu lokalnych władz, a także o realnych nastrojach społecznych. Mając świadomość, że propozycja została
odrzucona na szczeblu centralnym, zasadnie byłoby prześledzić jej odbiór na szczeblu lokalnym. Kolejnym celem jest uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat gospodarczej inicjatywy prywatnej w tym okresie. Należy się spodziewać w tym kontekście relacji o wizjach i nadziejach osób prywatnych oraz postrzeganiu przez nich problemów i ich
możliwych rozwiązań. Artykuł ten powinien też służyć jako przyczynek
do badań nad różnymi aspektami historii marki Coca-Cola w Polsce.
Cezurami właściwej części pracy są daty dokumentacji we wspomnianej
jednostce archiwalnej. Początek wyznacza więc data 13 maja 1957 r.,
czyli dzień wysłania propozycji do koncernu Coca-Cola, a datę końcową
stanowi 15 grudnia 1958 r., gdy Ministerstwo Handlu Zagranicznego
wyraziło pisemny brak zainteresowania projektem. Poza materiałem
archiwalnym wykonana została także kwerenda prasowa na przykładzie
lokalnego tytułu „Dziennik Bałtycki”.

1. Polityczno-społeczne tło opisywanej inicjatywy
Wspomniana inicjatywa wpisuje się nie tylko w historię napoju Coca-Cola w Polsce, ale także w wydarzenia i klimat po Polskim Październiku. Dojście do władzy Władysława Gomułki w październiku 1956 r.
odbyło się przy niezadowoleniu Kremla, a przez to w atmosferze zagrożenia radziecką interwencją zbrojną. Nowy przywódca dał społeczeństwu nadzieję na trwałe i pozytywne zmiany w Polsce. Zważywszy na
temat i cele tego artykułu, warto zaakcentować jeden z czynników,
które doprowadziły do przemian w Polsce: niezadowolenie społeczne
wynikające z niedostatecznej oferty produktów konsumpcyjnych, co
było skutkiem forsownej industrializacji Planu Sześcioletniego (Kaliński 2007: 89–95). Początek rządów Gomułki wiązał się z próbą popra-
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wienia zaopatrzenia w żywność i rozszerzeniem ogólnej oferty konsumpcyjnej. Zaowocowała ona zwiększeniem liczby rodzajów produktów wprowadzanych na rynek (Kochanowski 2004: 79; Balcerek 1994:
336–338; Koryś 2007: 445–448). Z punktu widzenia niniejszego artykułu istotne są także skutki o charakterze społecznym i zmiany w stosunku
władz do zagadnień gospodarczych. W tym zakresie warto wspomnieć
o opracowaniu Jerzego Kochanowskiego (2017), w którym omówione
zostały różne aspekty życia społecznego i gospodarczego w pierwszym
roku po Październiku ‘56. Jak wynika z jego ustaleń, po zmianach władzy nastąpiło otwarcie na prywatną inicjatywę gospodarczą i w konsekwencji łatwo dostępne były na nią zezwolenia. Wiele osób zainteresowanych było prowadzeniem własnego sklepu lub zakładu rzemieślniczego, legalnie i nielegalnie (Kochanowski 2017: 329–357).
Zmiany dostrzeżono także za żelazną kurtyną, co potwierdza choćby
zdjęcie Gomułki na okładce tygodnika „Time” z 10 grudnia 1956 („Time” 1956). Także władze amerykańskie zauważyły przemiany w Polsce,
odczytywały je jako szanse na poluzowanie więzi w obozie socjalistycznym poprzez zacieśnianie stosunków polsko-amerykańskich. Warto tu
wspomnieć o interesującym opracowaniu Jakuba Tyszkiewicza na temat
polityki USA wobec Polski Ludowej jako formy „rozbijania monolitu”
(Tyszkiewicz 2015). W jego ocenie „w pół roku, od Października ’56
administracja prezydencka przeszła długą drogę, niemal od zera wypracowując nową politykę wobec PRL. W tym krótkim okresie Polska powoli przestała być jednym z problemów «bloku radzieckiego», stając się
samodzielnym podmiotem w rozważaniach amerykańskich” (Tyszkiewicz 2015: 117). Podobna korekta w odbiorze Polski nastąpiła u Brytyjczyków, dla których PRL przestał być jedynie kolejnym satelitą ZSRR
(Kochanowski 2017: 19).
Propozycję produkowania napoju Coca-Cola w Gdańsku można
rozpatrywać we wszystkich tych aspektach wewnętrznych i zewnętrznych. Pomysł inwestycji wyszedł od dwóch repatriantów: handlowca
Władysława Augustyniaka i przemysłowca Eryka Rengartena 5 , którzy
w połowie maja 1957 r. wysłali pismo do nowojorskiej siedziby
The Coca-Cola Export Corporation z propozycją współpracy (APG,
PWRN, 1280/1533, k. 84). Możliwe, że zrobili to pod wpływem świeżej
relacji „Przekroju” na temat wizyty premiera Józefa Cyrankiewicza
w kilku krajach Azji, m.in. w Indiach (Broniarek 1957: 7). Wspomniano
5
Jako handlowiec i przemysłowiec oraz jako repatrianci z Czechosłowacji zapisali
się m.in. w projekcie umowy proponowanego przedsiębiorstwa (APG, PWRN,
1280/1533: 86).
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w niej, że podczas pobytu w Bombaju członkowie polskiej delegacji
wraz z dziennikarzami zostali uraczeni Coca-Colą. Wtedy miała wydarzyć się następująca scena: „na pewne hm, chrząknięcia dziennikarzy
(…) najbardziej kompetentne osoby jak jeden mąż” stwierdziły, że „Coca-Cola została ostatecznie i w pełni zrehabilitowana przez Jerzego Putramenta”. Sama zaś propozycja Augustyniaka i Rengartena zakładała,
że we współpracy z koncernem zaproponowaliby oni polskim władzom
rozpoczęcie produkcji napoju Coca-Cola w Polsce. Pismo z Nowego
Jorku zostało przekazane do centrali europejskiej w Essen, a stamtąd
w czerwcu 1957 r. odpowiedziano inicjatorom i zaproszono ich na rozmowy (APG, PWRN, 1280/1533, k. 84).

2. Przebieg inicjatywy
31 października 1957 r. Augustyniak i Rengarten złożyli podanie do
Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego (WKPG), podlegającej Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Gdańsku (WRN) (APG,
PWRN, 1280/1533, k. 81–83). Dotyczyło ono właśnie założenia spółki
państwowo-prywatnej pod nazwą: „Polskie Zakłady Coca-Cola na Podstawie Oryginalnej Licencji”. Do wniosku dołączono projekt umowy
(APG, PWRN, 1280/1533, k. 86–88). Propozycja przewidywała, że Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku wniosłaby do inwestycji niezbędne budynki oraz kapitał rozruchowy, mające stanowić 51% udziałów.
Wkładem ze strony udziałowców miały być zagraniczna licencja oraz
pełne wyposażenie produkcyjne. Koncern w ramach udziałów, poza
licencją, miał dostarczać „oryginalne surowce zagraniczne”, czyli „korzenie i zioła”. Polska miałaby dokonywać regulacji należności zagranicznych w formie produkcji i eksportu „oryginalnych szklanych butelek
Coca-Cola (…) dla USA oraz szeregu państw Europy Zachodniej”. Była
to niewątpliwie ciekawa propozycja ze względu na możliwość niewydawania dewiz. Pewnym mankamentem mógł być dla polskich władz zapis
umowy, iż kierownikami przedsiębiorstwa miały być tylko osoby z autoryzacją ze strony koncernu.
Poza założeniami proponowanej współpracy warto przedstawić też
sposób argumentacji Augustyniaka i Rengartena. Często używali przymiotnika „oryginalny”: oryginalna licencja, oryginalne butelki, oryginalne surowce, oryginalny napój. Akcentowano także międzynarodową
sławę napoju i jego prestiż. Przykuwające uwagę w ich argumentacji jest
jednak przede wszystkim odniesienie do oficjalnej ideologii państwa:
państwa klas pracujących. W podaniu napisano w związku z tym, że
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Coca-Cola „jest wysoce pokrzepiającym napojem dla mas pracujących”,
w szczególności dla osób ciężko pracujących, a także dla pracowników
umysłowych. Dowodzono, iż dostępność Coca-Coli nie tylko zadowoli
mieszkańców, ale także podniesie ich wydajność pracy6. Powołano się tu
zresztą na „rzecz powszechnie znaną”, że europejscy pracodawcy i urzędy zawierają kontrakty na dostawę napoju dla swoich pracowników,
uważając to za korzystne dla wydajności pracy. Górnolotnie stwierdzono
wręcz, iż „należałoby przyjść z pomocą naszym górnikom i hutnikom,
jak również i innym zawodom wykonującym ciężką pracę, dając im
pokrzepiający napój Coca-Cola, który usuwając zmęczenie, podniesie
ich wydajność pracy”. Poruszono ponadto poważny problem: Coca-Cola
miała stanowić atrakcyjną alternatywę dla napojów alkoholowych7.
Zwrócono także uwagę, że realizacja tego projektu „zadałaby kłam
twierdzeniom lansowanym przez wrogów demokracji o niemożliwości
i niechęci do współpracy na polu gospodarczym”. Jego wdrożenie miałoby, według inicjatorów, stworzyć korzystną atmosferę do inwestowania w Polsce przy donioślejszych projektach, „uwypuklając przy tym
dobrą wolę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Inicjatorzy musieli
odnieść się i do wcześniejszej negatywnej propagandy PRL przeciw
Coca-Coli, podkreślając, że premier Cyrankiewicz „wyraził się z najwyższym uznaniem o napoju Coca-Cola” podczas wizyty w Indiach
(przytoczono okoliczności zdarzenia, powołując się nieprecyzyjnie na
„«Przekrój» – rok 1957”8), a napój miał zostać w pełni zrehabilitowany.
Nadmieniono także, iż produkowana w Polsce Coca-Cola mogłaby być
eksportowana do innych krajów demokracji ludowej, a zaszczytem byłby
eksport do Związku Radzieckiego. Mając na uwadze szczegółowość obu
dokumentów oraz fakt, że między odpowiedzią z Essen a wysłaniem
podania minęły ponad cztery miesiące, można odnieść wrażenie, że prowadzono jakieś rozmowy z przedstawicielami koncernu. Opisywany
jednak w dalszej części artykułu problem z uzyskaniem obywatelstwa
przez Rengartena i wydaniem paszportów wskazuje, że do rozmów nie
mogło wtedy dojść.
6

Taka argumentacja była prawdopodobnie skutkiem kreowanego wizerunku CocaColi w kampaniach reklamowych od lat trzydziestych w USA, w których propagowano
pozytywny wpływ napoju na wydajność pracy: Tomasik (2006: 416–417).
7
Na temat problemu alkoholizmu w Polsce Ludowej powstało już kompleksowe
opracowanie: Kosiński 2008. Problem pokrewnego tematu, jakim było pijaństwo, omawia (wraz z chuligaństwem) Kochanowski (2017: 31–43).
8
Ta nieprecyzyjność wydaje się nieprzypadkowa. Relacja w „Przekroju” nie zawierała bowiem takiego stwierdzenia. Odesłanie było więc zapewne zmyślone, a pominięcie
numeru czasopisma mogło służyć utrudnieniu weryfikacji informacji.
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Podanie zainteresowało regionalne władze, gdyż zagadnienie to zostało poruszone na posiedzeniu WKPG w Gdańsku 12 grudnia 1957 r.
(APG, PWRN, 1280/1322, k. 411–413). Obecny był na nim także Augustyniak, który zreferował przed członkami komisji założenia i korzyści
przedsięwzięcia, akcentując przy tym wątek walki z alkoholizmem.
Uczestnicy posiedzenia wyrazili zainteresowanie propozycją. Przedstawiciel działu aktywizacji – Edwin Rozenkranz9 ocenił propozycję jako
dającą możliwość taniego utworzenia nowych miejsc pracy, a przy tym
uznał wkład państwa jako nieobarczony ryzykiem, gdyż w razie niepowodzenia budynki znalazłyby inne zastosowanie. „Dlatego uruchomienie
zakładu Coca-Cola z punktu widzenia zagadnienia aktywizacji gospodarczej jest wskazane i gospodarczo uzasadnione” – skonstatował. Zadano także kilka pytań: o gwarancję dostarczenia urządzeń przez amerykański koncern, o dokładne wymogi techniczne dla np. chłodni, specyfikację inwestycji niezbędną do dokładnego określenia kosztu. Uczestnicy
zebrania byli przychylni realizacji pomysłu. Interesujące są wypowiedzi
członków komisji pod koniec dyskusji. Jeden z nich, Leonard Wiszniewski, powiedział, że oni jako WKPG tylko projekt zaopiniują, a decyzję
podejmą władze w Warszawie. Jednak podkreślił: „opinia nasza ze
względów gospodarczych będzie tylko pozytywna”. Inny członek komisji, Zbigniew Majchrzak, zaś dodał: „uważam, że Coca-Cola jako napój
w niczym nie stoi w sprzeczności z założeniami politycznymi naszego
kraju”. Posiedzenie WKPG w Gdańsku okazało się więc pomyślne dla
inicjatorów sprowadzenia Coca-Coli do Polski.
Miesiąc później, 15 stycznia 1958 r., w WKPG sporządzono pismo
do wicepremiera Piotra Jaroszewicza, w którym poinformowano o omawianym wniosku utworzenia przedsiębiorstwa państwowo-prywatnego
(APG, PWRN, 1280/1533, k. 49–51). Przedstawiono tę propozycję,
wskazując na jej atrakcyjność; zwrócono uwagę na niski koszt niezbędnych nakładów, poprawienie zaopatrzenia w napoje bezalkoholowe,
a także na przewidywaną dochodowość sprzedaży. Podkreślono też wagę
wprowadzenia produktu dla walki z alkoholizmem. Spodziewano się
ponadto, że Coca-Cola w ofercie handlowej i gastronomicznej będzie
atrakcyjna dla turystów zagranicznych, co przełoży się na wpływy dewizowe. Powtórzono również argumentację pomysłodawców: Coca-Cola
może zwiększyć wydajność pracy, a „spożywanie tego napoju przez
pracowników leży podobno w interesie pracodawcy”. Na koniec zazna9
Edwin Rozenkranz – cytowany przedstawiciel działu aktywizacji na posiedzeniu
WKPG. Uczestnik powstania warszawskiego, historyk i prawnik. Szerzej zob. notatka
w Encyklopedii Gdańska (Śliwiński 2012).
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czono, że sprawa była wielokrotnie przez nich omawiana „i każdorazowo ocena w jej wszystkich aspektach wypadała pozytywnie”. Prawdopodobnie pisma tego jednak nie wysłano, sporządzano tylko projekt.
Wysłano za to trzy dni później nowy dokument do ministra przemysłu
drobnego i rzemiosła Zbigniewa Moskwy (APG, PWRN, 1280/1533,
k. 16–18). O ile pismo do wicepremiera miało charakter agitacyjny za
projektem, o tyle wniosek skierowany do ministra Moskwy był bardziej
formalny. Zreferowano, co inicjator wnosi do oferty, co gwarantuje koncern, a także dotychczasowy bieg sprawy w WRN. Poinformowano
o pozytywnym zaopiniowaniu i wymieniono już wszystkie argumenty
przemawiające za akceptacją oferty. W podsumowaniu stwierdzono, że
wszystkie te przesłanki „przeważają nad ewentualnymi wątpliwościami
natury «prestiżowej», jakie mogą być podnoszone w związku z poglądami w okresie poprzednim odnośnie napoju Coca-Cola”. Po zapoznaniu
się ze sprawą minister Moskwa zażądał od wnioskodawców przedstawienia pełnomocnictw od koncernu (APG, PWRN, 1280/1533, k. 33).
Przypomniało to wnioskodawcom o poważnym problemie. Obecny
na opisanym posiedzeniu WKPG był tylko Władysław Augustyniak.
Natomiast Rengarten pozostawał bezpaństwowcem, który ubiegał się
o repatriację z Czechosłowacji do Polski oraz o paszport10. Było to skutkiem tego, że w latach dwudziestych przybył do Polski ze swoimi rodzicami z ziem rosyjskich, mając paszport nansenowski 11 . Nie starał się
wtedy o uzyskanie obywatelstwa, ukończył akademię handlową i specjalizował się w handlu eksportowym. W czasie wojny przeniósł się na
Śląsk Cieszyński. Po wojnie pozostał w Czechosłowacji, jednak jak napisał w podaniu o nadanie obywatelstwa PRL, zaczął odczuwać presję ze
strony czechosłowackiej w kwestii przyjęcia obywatelstwa. Jak podkreślił w podaniu, ze we względu na rodzinę i bliskich krewnych oraz znajomych nadal zdecydowanie czuł się „rodowitym Polakiem”, stąd jego
chęć powrotu do Polski i wniosek o nadanie obywatelstwa. Rengarten,
nie mając obywatelstwa ani paszportu, nie mógł wjechać do Polski ani
legalnie udać się na rozmowy do RFN (APG, PWRN, 1280/1533, k. 79).
Starania o uzyskanie zgody oraz przyspieszenie rozpatrywania wniosku
10

Swoją historię opisał w podaniu z 18 lutego 1958 r. o nadanie mu obywatelstwa
PRL skierowanym do Rady Państwa, którego odpis wysłał także do WKPG w Gdańsku
(APG, PWRN, 1280/1533 k. 76–77).
11
„Nansenowski paszport to potoczna nazwa międzynarodowego dokumentu tożsamości, wydawanego w okresie międzywojennym bezpaństwowcom przez państwa ich
pobytu; spełniał funkcję dokumentu podróży poza krajem zamieszkania; wprowadzony
w 1922 z inicjatywy F. Nansena, Wysokiego Komisarza Ligi Narodów ds. Uchodźców”
(Encyklopedia PWN 1996: 385).
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(powołując się właśnie na atrakcyjną gospodarczo ofertę dla władz Polski) rozpoczęły się wraz z odpowiedzią od koncernu Coca-Cola
w czerwcu 1957 r. (APG, PWRN, 1280/1533, k. 85). Do zimy sprawa
jednak nie została rozstrzygnięta. W związku z tym 1 lutego 1958 r.
przedsiębiorcy wysłali do Henryka Federa, przewodniczącego WKPG,
prośbę o osobistą interwencję w Ministerstwie Handlu Zagranicznego
oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie uzyskania przez
Rengartena paszportu konsularnego (APG, PWRN, 1280/1533, k. 79–80).
Już 6 lutego Prezydium WRN wystosowało odpowiednie pismo do MSZ
(APG, PWRN, 1280/1533, k. 32–33). Ministerstwo udzieliło odpowiedzi
w formie ustnej, uznając, że Erykowi Rengartenowi nie przysługuje
prawo do paszportu konsularnego, gdyż taki należy się wyłącznie obywatelom państwa polskiego oraz czechosłowackiego. Poinformowało
także, iż Rengarten może wystąpić do władz czeskich o dokument podróży, a następnie do polskiego konsulatu o wizę okresową (APG,
PWRN, 1280/1533, k. 31). Wnioskodawców zawiadomiono o tym bardzo szybko, bo już 12 lutego.
W odpowiedzi inicjatorzy wysłali pismo do WKPG z informacją
o złożonym podaniu o nadanie obywatelstwa Rengartenowi, prosząc
jednocześnie o interwencję (APG, PWRN, 1280/1533, k. 69). Jej celem
miałoby być doprowadzenie do tego, aby sprawa nadania obywatelstwa
dla Rengartena była rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Rady
Państwa. Miało to umożliwić wydanie paszportu konsularnego Erykowi
Rengartenowi i ich wspólny wyjazd do Essen między 10 marca a 25 kwietnia, o czym mieli już poinformować dyrekcję koncernu Coca-Cola.
Sprawa stawała się przy tym coraz bardziej pilna. Augustyniak z Rengartenem dostali 27 lutego telegram z Coca-Coli, że ich wizyta w Essen
musi nastąpić do 25 kwietnia, gdyż później dyrektor naczelny miał wyjeżdżać do USA (APG, PWRN, 1280/1533, k. 23). W połowie marca
z Prezydium WRN zostało wysłane pismo do Kancelarii Rady Państwa
z prośbą o przyspieszenie sprawy (APG, PWRN, 1280/1533, k. 15). Jako
argument podano m.in. chęć uruchomienia produkcji już w sezonie letnim, co jak wyjaśniono, nie byłoby możliwe bez wizyty Rengartena
w Essen.
W tym czasie udało się pozytywnie zakończyć sprawę nadania obywatelstwa Rengartenowi (APG, PWRN, 1280/1533, k. 6). Załatwianie
kwestii wyjazdu u władz napotykało jednak kolejne problemy. Po pierwsze, doszło do reorganizacji ministerstw, w wyniku czego Zygmunt Moskwa przeszedł do innego ministerstwa, co spowolniło rozpatrywane
projektu. Po drugie, 1 kwietnia Władysław Augustyniak, zabiegając
o wydanie paszportów na potrzeby wyjazdu, udał się do Ministerstwa
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Spraw Wewnętrznych, gdzie uznano, że sprawę musi zaopiniować Ministerstwo Handlu Zagranicznego (APG, PWRN, 1280/1533, k. 11–12).
Przedstawiciel MHZ, z którym następnie rozmawiał Augustyniak, był
jednak sceptyczny wobec projektu. Powątpiewał, aby to przedsięwzięcie
mogło funkcjonować bez dewiz z puli państwowej, a nie był też pewien,
czy w Polsce poradzą sobie z produkcją odpowiednich butelek na eksport, a także czy ich produkcja nie będzie zbyt droga. Zwrócono wreszcie uwagę, że na terenie Polski są już dostępne dwa napoje „typu cola”,
a mianowicie „Cola-Cola” oraz „Polo-Cola”. W MHZ stwierdzono także, iż wszelkie niezbędne w tamtym momencie pełnomocnictwa obaj
przedsiębiorcy już posiadają. Uznano tym samym, że ich wyjazd jest
zbędny, a decyzje w tej chwili muszą podjąć władze państwowe. Zalecono złożenie w MHZ obszernego memoriału w celu uzyskania zgody na
realizację tego projektu, a tym samym i na wyjazd do Essen.
Otrzymawszy te informacje, Augustyniak zreferował sytuację w piśmie
z 8 kwietnia do WKPG (APG, PWRN, 1280/1533, k. 11–12), prosząc
o interwencję w „PKPG”12 jako nadrzędnej także dla MHZ. Augustyniak
zwrócił w liście uwagę, że wymienione w MHZ napoje typu „cola” nie są
pomimo nazwy napojami tego typu, a „jedynie oszustwem przemysłowym,
wprowadzającym rozmyślnie w błąd konsumenta i kompromitującym PRL
w oczach zagranicy”. Władze wojewódzkie, od dawna przekonane do projektu, szybko zrealizowały prośbę i już 14 kwietnia 1958 r. wysłały pismo
do wicepremiera Jaroszewicza (APG, PWRN, 1280/1533, k. 7–8). Wraz
z załączeniem całej dokumentacji zreferowano propozycję i dotychczasowe
etapy uzgodnień, wskazując przy tym, iż w międzyczasie doszło do reorganizacji w Ministerstwie Przemysłu Drobnego i Handlu. Podkreślono, że
PWRN jest „nadal żywo zainteresowane sprawą” i poproszono o zajęcie
stanowiska. Już 30 kwietnia pismo zostało przekazane do Komisji do Oceny
Projektów Spółek Państwowo-Prywatnych przez Urząd Rady Ministrów
(APG, PWRN, 1280/1533, k. 37). Dalszą inicjatywą władz wojewódzkich
było skierowanie w maju prośby do Głównego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego o poparcie projektu (APG, PWRN, 1280/1533, k. 10).
Poinformowano, że „osoby prywatne reprezentujące firmę Coca-Cola”
przedłożyły „bardzo korzystny projekt”, a produkcja Coca-Coli „łączy się
z akcją przeciwalkoholową”, zaś stanowisko Komitetu może wpłynąć na
ostateczną ocenę przedsięwzięcia.
12

Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, główna instytucja zarządzająca
gospodarką w latach 1949–1956. Została jednak zlikwidowana w listopadzie 1956 r.,
a jej miejsce w planowaniu gospodarczym zajęła Komisja Planowania, która miała jednak słabsze kompetencje. Sugestia odnośnie do miejsca interwencji nie mogła być więc
dosłownie zrealizowana. Zob. Bałtowski 2009: 196–199.

126

KAMIL WROTKOWSKI

Rozpatrywanie sprawy na szczeblu centralnym zakończyło się podobnie jak w styczniu, czyli wezwaniem o potwierdzenie pełnomocnictw
(APG, PWRN, 1280/1533, k. 1). Teraz zostało to jednak załatwione
korespondencyjnie. Augustyniak z Rengartenem wysłali pismo do siedziby Coca-Coli, skąd dostali potwierdzenie, iż są upoważnieni, a szczegóły zostaną omówione w etapie końcowym (APG, PWRN, 1280/1533,
k. 2). Mając odpowiedź z Essen, wysłali ją 5 lipca do WKPG (APG,
PWRN, 1280/1533, k. 1), skąd została przekazana 14 lipca do Warszawy
(APG, PWRN, 1280/1533, k. 90). Odpowiedzi udzielono kilka miesięcy
później, a dokładniej 22 października 1958 r. Sporządzona ona została
przez Komisję do Oceny Projektów Tworzenia Spółek Mieszanych
Państwowo-Prywatnych (APG, PWRN, 1280/1533, k. 93). W piśmie
tym zawarto liczne zastrzeżenia dotyczące wniosku: brak „wyczerpującej analizy ekonomicznej”, brak określenia wkładu stron: wartości
licencji, kosztorysu obiektu, wyposażenia. Zwrócono też uwagę na
brak orientacyjnego kosztu wyrobu i jego ceny, a także analizy rynku.
Słusznie zaakcentowano, że brak tych danych nie pozwala na określenie
wielkości i wartości produkcji oraz okresu amortyzacji inwestycji. Na
końcu wykazano także brak analizy celowości tworzenia spółki państwowo-prywatnej, zgłoszono też wątpliwość, czy aby nie bardziej
korzystny byłby wykup licencji dla przedsiębiorstwa państwowego
bądź przeciwnie: udzielenie koncesji na otwarcie przedsiębiorstwa
o kapitale prywatnym.
Dzień przed sporządzeniem tej odpowiedzi, 21 października 1958 r.,
władze wojewódzkie wysłały pismo do Witolda Trąmpczyńskiego, ministra handlu zagranicznego, z prośbą o przyjrzenie się sprawie (APG,
PWRN, 1280/1533, k. 91–92). Podobnie jak w liście do wicepremiera
Jaroszewicza, również i w tym piśmie zreferowano całą historię i zalety
proponowanego przedsiębiorstwa. Stwierdzono przy tym, że prowadzona korespondencja i osobiste konsultacje przekonały ich, że MHZ jest
„jedyną kompetentną instytucją w tej sprawie”, gdyż projekt wkracza
w „ramy międzynarodowych stosunków gospodarczych”. Interesująca
zbieżność terminów tych pism rodzi pytanie, czy władze wojewódzkie
zostały poinformowane o przygotowywaniu odpowiedzi o charakterze
negatywnym, czy też zakładały, że sprawa była nadal nierozstrzygnięta,
a celem wysłania kolejnego pisma było kolejne jej poruszenie. Szukanie
poparcia jednak nie zakończyło się sukcesem, odpowiedź ze strony ministerstwa z połowy grudnia była zwięzła: „Ministerstwo Handlu Zagranicznego nie jest zainteresowane w uruchomieniu w Kraju produkcji
napoju Coca-Cola” (APG, PWRN, 1280/1533, k. 94).
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3. Na marginesie sprawy
Opisany przebieg próby przekonania władz do projektu, warto
uzupełnić o trzy dodatkowe wątki. Pierwszy z nich dotyczy lokalnego
tytułu prasowego. Otóż „Dziennik Bałtycki” (1958a) poinformował
w notce z 18 stycznia 1958 r. o wpłynięciu do władz wojewódzkich
tej „raczej korzystnej” propozycji, podając jej podstawowe założenia.
W odpowiedzi na ten artykuł redakcja otrzymała w marcu paczkę, „a w
niej kształtne buteleczki amerykańskiej «coca-coli»” („Dziennik Bałtycki” 1958b). Jak podano dalej w tekście, była to jednak tylko CocaCola13 wyprodukowana przez chemiczną spółdzielnię pracy „Aromat”
z Poznania. Według zapewnień redakcji estetyczne opakowanie, smak
i konsystencja tego wyrobu „niczym nie różni się od swojej starszej
zagranicznej siostry”. Jednak nie tylko wrażenia z otrzymania rzekomo
identycznego napoju były tu kluczowe. Redakcja podkreśliła inny
fragment: „Kierownictwo spółdzielni prosi o przekazanie za naszym
pośrednictwem informacji, że chętnie udzieli pomocy surowcowej
i technicznej tym wytwórcom, którzy podjęliby się produkcji «Coca-Coli» na Wybrzeżu”. Temat rozmów władz z amerykańskim koncernem został przywołany także w formie żartu. Otóż 1 kwietnia 1958 r.
„Dziennik Bałtycki” (1958c) poinformował, że „nareszcie i u nas”, po
długich staraniach lokalnych władz o uruchomienie produkcji, można
kupić „ten orzeźwiający i smaczny napój w kiosku obok dworca”.
Wiadomość tę opatrzono nawet zdjęciem. Był to więc tylko primaaprilisowy żart, ale trudno nie odnieść wrażenia, że odzwierciedlał pozytywne nastawienie do omawianego przedsięwzięcia, a wręcz duże nadzieje z nim związane. Wymowne może być przyznanie się przez redakcję do tego żartu, drugiego kwietnia podano bowiem, że to tylko
„filmowo-senne marzenia” („Dziennik Bałtycki” 1958d).
Drugi wątek jest przykładem interesującej reakcji ze strony komitetów przeciwalkoholowych. Informacja o propozycji uruchomienia
wytwórni Coca-Cola została opublikowana w „Biuletynie Informacyjnym” 1/195814. Zaowocowała ona odpowiedzią ze strony Wojewódzkiego Społecznego Komitetu do Walki z Alkoholizmem w Rzeszowie,
13

Nazywając poznański wyrób, redakcja „Dziennika Bałtyckiego” konsekwentnie
pisała tę nazwę wielką literą.
14
Mimo prób nie udało się odnaleźć takiego Biuletynu Informacyjnego, jednak pismo odpowiadające na tę publikację skierowano do Wojewódzkiego Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego w Gdańsku, co może wskazywać, że to ich biuletyn zamieścił
taką informację.
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skierowanym do Komitetu Przeciwalkoholowego w Gdańsku (APG,
PWRN, 1280/1533, k. 14). Poproszono w niej o więcej informacji, gdyż
jak napisano: „jesteśmy mocno zainteresowani tą sprawą i mamy ku temu
dogodne warunki by taka wytwórnia była zorganizowana na terenie naszego województwa”. Można odnieść wrażenie, że propaganda potępiająca słynny amerykański napój nie przyniosła żadnego efektu, skoro szczątkowe informacje o projekcie pobudzały wyobraźnię innych przedsiębiorczych Polaków do zakładania wytwórni na drugim końcu Polski. Należy
jednak zauważyć, że wszelkie starania w tej sprawie miały na celu wyższe
dobro, a komunistyczna propaganda głosiła, że alkohol był narzędziem
klasy wyzyskującej służącym do otępienia i łatwiejszego zniewolenia klas
pracujących15. Mając to na uwadze, można by również przyjąć inny wniosek – o uznaniu tego napoju za „mniejsze zło”.
Trzecim interesującym wątkiem są próby interwencji Augustyniaka
i Rengartena kanałami prywatnymi. Zachowały się ich trzy listy datowane
na 18 lutego, 25 lutego i 8 kwietnia 1958 r. (APG, PWRN, 1280/1533, k. 6,
21, 24) do nieznanej z imienia kobiety, którą proszono o pomoc. Otrzymywała ona kopie wysyłanych wtedy pism do WKPG16. W listach do niej Augustyniak i Rengarten prosili o pozdrowienia dla Rozenkranza, oraz liczyli
na wspólną interwencję odbiorczyni listu z Rozenkranzem u Federa (przewodniczącego WKPG), mającego mieć w Warszawie odpowiednie wpływy. Ta korespondencja inicjatorów przedsięwzięcia z „Łaskawą Panią”, jak
ją tytułowali, miała charakter prywatny. Można zauważyć, że mieli duże
zaufanie do niej, gdyż napisali dla przykładu takie zdanie: „trudno wprost
uwierzyć, by dla fanaberii któregoś z kacyków miał się rozbić tak poważny
interes jak nasz projekt”. Może to świadczyć też po prostu o braku ostrożności, zważywszy, że wspomniana korespondencja znalazła się w aktach
sprawy, a zatem adresatka tej korespondencji musiała przekazać ją do
WKPG. Można więc przypuszczać, że miała bliskie związki z którymś
z członków komisji (np. wspominanym w listach Rozenkranzem) bądź sama była związana zawodowo z WKPG17. Wydaje się, ta znajomość z tą
kobietą była dla Augustyniaka i Rozenkranza typową próbą poszukiwania
kontaktów w celu ułatwienia rozstrzygnięcia sprawy.
15

Warto zobaczyć materiał Polskiej Kroniki Filmowej na temat alkoholu pt. „Wódka”, dostępny w serwisie YouTube (.
16
Otrzymała ona podanie Rengartena o nadanie mu obywatelstwa, a także dostała
pismo z 8 kwietnia do WKPG, zapewne z prośbą o interwencję w PKPG.
17
Jedyną kobietą obecną na liście obecności zebrania z grudnia 1957 r. była Irena
Sokolnicka, o której nie wiemy nic więcej. Dodatkowo można wspomnieć, że zebranie
protokołowała J. Suchecka, której nie znamy nawet z imienia (APG, PWRN, 1280/1322,
k. 414–415).
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Zakończenie
Zebrany materiał archiwalny nie daje odpowiedzi na pytanie o przyczyny odrzucenia przez władze centralne projektu uruchomienia produkcji amerykańskiego napoju w Gdańsku. Temat skazany jest tylko na
domysły, które jednak mogą być wskazówką dla dalszych badań. Pierwszą z możliwych przyczyn mogła być „polityczność” marki Coca-Cola
i względy wcześniejszej propagandy na temat tego napoju. Drugą przyczyną odrzucenia propozycji mógł być państwowo-prywatny charakter
przedsiębiorstwa, który ograniczałby możliwość zarządzania firmą przez
władze centralne, a władze komunistyczne preferowały posiadanie pełnej
kontroli nad gospodarką. Warto przypomnieć, że w projekcie umowy
Coca-Cola zastrzegała sobie prawo akceptacji kierownictwa, co tylko
zwiększało problematyczność rozważanego przedsięwzięcia. Niechęć
władz mogły wywoływać także złe doświadczenia z inicjatywą prywatną. Odwilż gomułkowska zaowocowała bowiem wieloma nielegalnymi
praktykami gospodarczymi Polaków, co wynikało z mniejszych kar zasądzanych za ten proceder niż w latach stalinizmu (Kochanowski 2015:
107–127). Ponadto u podstaw zachowawczego stanowiska władz mogły
leżeć liczne nadużycia w realizacji formuły współpracy państwowoprywatnej. Niewykluczone, że obawiano się korupcji lub oszustw
względem majątku państwowego.
W tym kontekście także przedstawione zastrzeżenia polskich władz,
które wytykały niedostatki opracowania propozycji, wydają się racjonalne. Należy jednak zauważyć, że precyzyjne analizy mogły zostać przeprowadzone później, po wstępnej akceptacji przez polskie władze. Dopiero wtedy miały przecież nastąpić dokładne pertraktacje i omawianie
szczegółów przez Augustyniaka i Rengartena z koncernem Coca-Cola
w Essen. Wątpliwości wyrażone w odpowiedzi ze strony Komisji do
Oceny Projektów Tworzenia Spółek Mieszanych Państwowo-Prywatnych mogły więc mieć na celu umyślne zablokowanie projektu, ale mogły też być wyrazem szczerej obawy o opłacalność inwestycji lub wiązały się z obawami o nieuczciwość Augustyniaka i Rengartena.
Jako kolejną możliwą przyczynę odmowy można wskazać główne
cele gospodarcze władz: kolejny etap forsownej industrializacji kraju
(Jezierski 1988: 176–177), którą w socjalistycznej myśli ekonomicznej
łączono z koniecznością ograniczenia wzrostu konsumpcji (Morawski
2007: 329; Bałtowski 2009: 206). Władysław Gomułka już w maju 1957 r.
ogłosił zakończenie preferencji dla inwestycji konsumpcyjnych (Kaliński 2011: 42–43), a w lipcu 1957 r. uchwalono z opóźnieniem plan pięcioletni na lata 19561960. Formalnie wymieniono w jego celach wzrost
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stopy życiowej, jednak proporcje inwestycyjne były podobne do tych
z planu sześcioletniego, a więc spychały na dalszy plan inwestycje
w produkcję dóbr konsumpcyjnych 18 . Zgoda na proponowany projekt
rozpoczęcia produkcji Coca-Cola, artykułu typowo konsumpcyjnego,
sama w sobie mogła nie mieścić się w przyjętej przez decydentów wizji
rozwoju gospodarczego najbliższych lat, szczególnie że Gomułka reprezentował bardzo oszczędny tryb życia i miał niewielkie zrozumienie dla
większych potrzeb konsumpcyjnych (Eisler 2014: 225–227).
Przedstawione ewentualne przyczyny odmowy wzajemnie się nie
wykluczają, możliwe więc, że jedna była decydująca albo że odmowa
była podyktowana kilkoma z nich bądź wszystkimi. Temat wymaga dalszych badań. Historia ta w swoim przebiegu dostarcza też kilku pobocznych informacji. Przede wszystkim przedstawiona inicjatywa ukazuje
trudne losy repatriantów reprezentujących dużą inicjatywę gospodarczą,
którzy zdecydowali się wrócić do Polski w czasie gomułkowskiej odwilży. Znamionują one, że docierał do nich pozytywny wizerunek przemian
w ojczyźnie po Październiku ‘56, skoro nie tylko postanowili wrócić do
kraju, ale i uznali za realne sprowadzenie Coca-Coli do Polski. Zarazem
według projektu sami nie ponosiliby wkładu w inwestycję, więc skoro
ich ryzyko miało być niskie, nie ma podstaw do uznania, że ich wiara
w Gomułkę była szczególnie mocna. Warto zauważyć, że autorzy przedsięwzięcia w swoich pismach do władz poza podkreślaniem zalet ekonomicznych projektu starali się dostosować swoją narrację do ideologii
państwowej. Przekonywali np. o pozytywnym wpływie napoju m.in. na
wydajność pracy górników. Za interesujące można także uznać nawiązanie przez przedsiębiorców prywatnego kontaktu z osobą bezpośrednio
bądź pośrednio związaną z WKPG, co zapewne poprawiło ich możliwości interwencji u władz wojewódzkich. W ten sposób łatwiej też było im
dotrzeć do władz centralnych. Okazywali dużą szczerość i zaufanie wobec tego kontaktu, skoro pisali o fanaberiach kacyków. Pomimo ostatecznego niepowodzenia widać tu pewną wszechstronność w działaniu
na rzecz inicjatywy i szukaniu sprzymierzeńców (świadczy o tym także
zabieganie o poparcia komitetów przeciwalkoholowych).
Reakcja władz wojewódzkich w Gdańsku pokazała przekonanie
o „polityczności” tego napoju, mimo to szybko poparto projekt, przyjmując argumentację inicjatorów. WKPG w Gdańsku aż do końca toku
tej sprawy próbowało interweniować w Warszawie w celu rozwiązania
18
Jak wskazał Łukasz Paprotny, najwyższy wzrost produkcji przemysłu spożywczego nastąpił w 1957 r. Wzrost tej produkcji rok do roku: 1956: 7,2%, 1957: 12,2%,
1958: 10,8%, 1959: 4,9% (Paprotny 2008: 327).
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bieżących problemów Augustyniaka i Rengartena. Pokazuje to brak porozumienia między władzami lokalnymi w Gdańsku a centralnymi
w Warszawie. Co godne podkreślenia, pomimo wcześniejszej propagandy przedstawiającej amerykański napój w złym świetle nie tylko pragmatyczne władze w Trójmieście szybko zainteresowały się tym projektem. Reakcja komitetów przeciwalkoholowych, w tym komitetu z Rzeszowa, który wyraził gotowość uruchomienia produkcji także w tym
mieście, może wskazywać, że propaganda nie wywarła wpływu na nikim, a ocena następowała przez pryzmat możliwych korzyści. Zarazem
wedle Kochanowskiego (2017: 38) programowa walka z alkoholizmem
rozpoczęła się w gomułkowskiej Polsce jesienią 1957 r. Poparcie komitetów alkoholowych dla projektu przypada więc na pierwsze miesiące
tego „frontu”. Jeszcze bardziej znamienna wydaje się reakcja „Dziennika
Bałtyckiego”, którą w mniejszym stopniu można wiązać z chłodną kalkulacją korzyści, a w większym – z reprezentowaniem opinii publicznej.
Żart pierwszokwietniowy i uznanie zmyślonej dostępności Coca-Coli
tylko za „filmowo-senne marzenie” wydaje się wyczerpywać temat społecznego odbioru tego napoju, a zarazem świadczy co najwyżej o powierzchownym wpływie propagandy na odbiór tej marki, a może i ogólnie Ameryki.
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Rhe rejected proposal to mass produce Coca-Cola in Poland
Abstract
Władysław Augustyniak i Eryk Rengarten were repatriates from Czechoslovakia
who in 1957 decided to return to Poland. Before, they tabled an offer to the Coca-Cola
company to establish a public-private enterprise in Poland. The company showed interest
in the idea and authorized the originators to negotiate with the Polish government.
Taking the lack of foreign currency in Poland into account they proposed to finance the
import of essential ingredients by export of bottles to the Coca-Cola to the US. The
provincial authorities in Gdansk were delighted by the idea and judged it very positively.
They then many times tried to support it and press central authorities to make an ultimate
and positive decision. Also a local leading newspaper (“Dziennik Bałtycki”) and some
anti-alcoholic organisations took interest and supported the proposal. Unfortunately, the
central authorities at the end of 1958 rejected it. The whole episode fits into the
atmosphere following the Polish October, when there were increased hopes for the
possibility of conducting private business and for better access to the consumer goods.
The reactions to this project also present a social rejection of the propaganda image of the
Coca-Cola drink. Possible reasons were: a renewed pressure on industrialization of the
country at the expense of consumer production development, propaganda from the
Stalinist era, state-private character of the proposed enterprise, bad experience of state
authorities with private initiatives following the Polish October.
Key words: Coca-Cola in Poland, Polish authorities and economic policy, anti-alcoholic
movement, Gdańsk
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Streszczenie
Na przełomie XIX i XX wieku w Niemczech wyodrębnił się model polityki rolnej
oparty na protekcjonizmie i interwencjonizmie rolnym. Aktywny udział w jej kształtowaniu brały organizacje rolnicze, w tym szczególnie założony w 1893 r. Związek
Rolników (Bund der Landwirte – BdL) oraz szereg regionalnych Związków Chłopskich, które w 1900 r. utworzyły Zjednoczenie Niemieckich Związków Chłopskich
(Die Vereinigung der deutschen Bauernvereine – VdB). Po II wojnie światowej ich
miejsce zajął Związek Niemieckich Chłopów (Deutscher Bauernverband – DBV),
który ogłosił się ich kontynuatorem zarówno pod względem ideologicznym, jak
i personalnym. Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie genezy DBV i jego
myśli politycznej, mechanizmów wpływu na wewnętrzną i zagraniczną politykę rolną
RFN w latach 1949–1969 oraz ich rezultatów. DBV był scentralizowaną i zdyscyplinowaną organizacją, której udało się uzyskać bardzo wysoki stopień zorganizowania
rolników, średnio osiągający poziom 90% zatrudnionych w tej gałęzi gospodarki.
W świetle przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że DBV należało do najskuteczniejszych instytucji lobbingowych w RFN. W omawianym okresie zdołał zrealizować wszystkie swoje najważniejsze cele pomimo malejącej pozycji gospodarczej
rolnictwa i kurczącej się bazy społecznej oraz narastającej w drugiej połowie lat 60.
krytyki dotychczasowej polityki rolnej ze strony opinii publicznej. Podstawą tego
sukcesu była ścisła współpraca z partiami rządzącymi w tym okresie w RFN, w tym
szczególnie z CDU i CSU, które w zamian za głosy wyborcze związanych z DBV
rolników realizowały postulaty polityczne i gospodarcze Związku.
Słowa kluczowe: Związek Niemieckich Chłopów, Deutscher Bauernverband – DBV,
polityka rolna, RFN, wspólna polityka rolna EWG
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Wprowadzenie
W latach 1879–1945 w Niemczech ukształtował się model polityki
rolnej oparty na protekcjonizmie i interwencjonizmie rolnym. Zasadniczą rolę w jego powstaniu odegrali wielcy właściciele ziemscy, którzy
dążąc do ochrony swojej pozycji ekonomicznej i społecznej, już w latach
70. XIX wieku żądali wprowadzenia ceł chroniących niemieckie rolnictwo przed importem taniego zboża z Rosji i Ameryki. W następnych
dziesięcioleciach w retoryce politycznej sfer rolnych oraz związanych
z nimi polityków obok dotychczasowych argumentów dotyczących
ochrony i wspomagania niemieckiego rolnictwa pojawiła się związana
z nacjonalizmem gospodarczym idea samowystarczalności żywnościowej, która nabrała szczególnego ciężaru gatunkowego po doświadczeniach aprowizacyjnych z okresu I wojny światowej.
Z biegiem lat polityka rolna w Niemczech ulegała instytucjonalizacji
(m.in. powstawały organizacje reprezentujące rolników, a w 1919 r.
utworzono Ministerstwo Rzeszy ds. Wyżywienia i Rolnictwa) oraz
obejmowała coraz liczniejsze kwestie dotyczące produkcji rolnej i obrotu
żywnością, osadnictwa, zmian strukturalnych, prawa rolnego, polityki
cenowej, handlu międzynarodowego produktami rolnymi oraz oświaty
rolnej i badań naukowych w rolnictwie.
Od końca XIX w. w kształtowaniu niemieckiej polityki rolnej brały
aktywny udział organizacje rolnicze, w tym szczególnie założony
w 1893 r. Związek Rolników (Bund der Landwirte – BdL) oraz szereg
regionalnych Związków Chłopskich, które w 1900 utworzyły Zjednoczenie Niemieckich Związków Chłopskich (Die Vereinigung der deutschen Bauernvereine – VdB). Po 1933 r. wszystkie wymienione organizacje zostały włączone do utworzonego przez nazistów Stanu Żywicieli
Rzeszy (Reichsnährstand – RNS). W II Rzeszy Niemieckiej i okresie
Republiki Weimarskiej najważniejsze ze wspomnianych związków kierowane były przez przedstawicieli wielkiej własności ziemskiej, zaś od
czasu III Rzeszy przez bogatych chłopów oraz związanych z wsią przedstawicieli partii politycznych i administracji państwowej.
Wymienione organizacje, broniąc interesów rolnictwa, poza argumentami gospodarczymi odwoływały się do nacjonalizmu gospodarczego (wskazywały na strategiczne znaczenie rolnictwa i konieczność interwencjonizmu państwowego na jego rzecz w celu osiągnięcia samowystarczalności żywnościowej) oraz do swoistej eklektycznej ideologii
gloryfikującej wieś, chłopów i rolnictwo, zgodnie z którą były one źródłem i podstawą istnienia narodu niemieckiego.
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Ten sposób postrzegania wsi i polityki rolnej znalazł swoją kontynuację w zachodnich strefach okupacyjnych i RFN za sprawą polityków
ukształtowanych w duchu interwencjonizmu rolnego, którzy po 1949 r.
zajęli czołowe stanowiska w CDU i CSU oraz administracji rolnej.
W rezultacie doprowadziło to do utrzymania w RFN różnych form subsydiowania rolnictwa i żywności oraz wspierania rodzinnych gospodarstw chłopskich. Taki kierunek polityki rolnej obowiązywał w dwóch
pierwszych dekadach istnienia RFN oraz w dużej części został przejęty
przez EWG w ramach jej wspólnej polityki rolnej.
Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie koncepcji politycznych Związku Niemieckich Chłopów (Deutscher Bauernverband –
DBV) i jego wpływu na politykę rolną RFN w latach 1949–1969. Zasadnicze pytania badawcze dotyczą genezy DBV i jego myśli politycznej, mechanizmów wpływu na wewnętrzną i zagraniczną politykę rolną
RFN w latach 1949–1969 oraz osiągniętych w tej materii rezultatów.
Ramy chronologiczne rozważań obejmują okres od utworzenia RFN
w 1949 r. do pełnego włączenia zachodnioniemieckiego rolnictwa
w ramy wspólnej polityki rolnej EWG w 1969 r. Jest to jednocześnie
czas sprawowania władzy w RFN przez CDU i CSU, dla których kierowani przez DBV chłopi stanowili ważną grupę wyborców. Niewielka
objętość opracowania determinuje ujęcie tematu i sprawia, że charakterystyka DBV i jego roli w polityce rolnej ma charakter syntetycznego
szkicu koncentrującego się na głównych aktorach, przełomowych wydarzeniach i najważniejszych osiągnięciach Związku. Problem wpływu
organizacji rolniczych na politykę rolną w RFN na przestrzeni lat analizowało wielu niemieckich autorów w tym m.in. U. Kluge, H-J. Puhle,
R.G. Heinze i wielu innych. W polskiej historiografii szerzej na powyższy temat pisał T. Janicki.
Podmiotami polityki rolnej w RFN były organy ustawodawcze
(Bundestag, Bundesrat i parlamenty krajowe), wykonawcze (rząd federalny i rządy krajowe, a pod koniec omawianego okresu również Komisja Europejska) oraz instytucje samorządowe, polityczne i zawodowe.
Decydujący wpływ na artykulację interesów w sferze polityki rolnej,
podejmowanie decyzji i ich realizację miały jednak dwa podmioty: rząd
federalny (w którym za rolnictwo odpowiadały CDU i CSU) oraz DBV
(posiadający pozycję jedynego politycznego reprezentanta „stanu chłopskiego” czy szerzej – rolnictwa). Wpływ pozostałych sił politycznych
w RFN na politykę rolną był marginalny.
Czołową rolę w powstaniu DBV odegrał Andreas Hermes, który był
drugim ministrem ds. wyżywienia i rolnictwa w Republice Weimarskiej,
a następnie w latach 1928–1933 prezydentem Zjednoczenia Niemieckich
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Związków Chłopskich (Präsident der Vereinigung der deutschen Bauernvereine) oraz w latach 1930–1933 prezydentem Związku Rzeszy
Niemieckich Spółdzielni Rolniczych – Raiffeisena (des Reichsverbandes
der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften – Raiffeisen) (Antonius 1978: 10–23)2.
W rezultacie jego działań 26 października 1946 r. powstała Grupa
Robocza Niemieckich Związków Chłopskich (Arbeitsgemainschaft der
deutschen Bauernverbände), która 1 października 1948 r. przekształciła
się w Związek Niemieckich Chłopów (Deutsche Bauernverband –
DBV), a A. Hermes został wybrany na jej prezydenta (Heinze 1992: 56;
Puhle 1975: 106–107; ACDP, Nachlaß Hermes I – 090-027/1).
Jednocześnie A. Hermes w 1948 r. ponowne objął stanowisko prezydenta Niemieckiego Związku Raiffeisena (des Deutschen Raiffeisenverbandes), które piastował do 1961 r., a następnie w połowie 1951 r.
utworzył Blok Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Mieście i na Wsi
(Mittelstandsblock in Stadt und Land) do którego należały m.in. DBV,
Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego (Zentralverband des Deutschen Handwerks) i Centralny Związek Właścicieli Domów i Właścicieli
Ziemskich (Zentralverband der Haus- und Grundbesitzer) (Buchstab
1966: 55, Heinze 1992: 54–61; Puhle 1975: 107). W rezultacie A. Hermes, pomimo że nie zajmował żadnych stanowisk rządowych ani partyjnych w ramach CDU, wywierał znaczący wpływ na politykę gospodarczą, a w szczególności na politykę rolną w RFN.
Organizując Związek i wybierając nazwę, A. Hermes świadomie dążył do odcięcia się od nazewnictwa i skojarzeń z działającym do 1945 r.
nazistowskim Stanem Żywicieli Rzeszy (Reichsnährstand, RNS).
W rzeczywistości jednak zarówno w sferze personalnej, jak i ideologicznej występowała między tymi podmiotami bardzo silna kontynuacja.
Przywódcy DBV, z oczywistych względów, zrezygnowali z antydemokratycznej i rasistowskiej retoryki, ale w dalszym ciągu popierali konserwatywno-patriarchalne siły polityczne i wyraźnie preferowali oligarchiczny system sprawowania władzy, który pozwalał im na zachowanie
wpływów politycznych pomimo demograficznego i ekonomicznego
spadku znaczenia wsi i rolnictwa w RFN w latach 50. i 60.
Dzięki osobistej pozycji politycznej A. Hermesa, sprawności organizacyjnej i liczbie członków DBV stał się głównym przedstawicielem
chłopów w sferze politycznej już na początku lat 50. W następnych latach DBV udało się osiągnąć bardzo wysoki, niespotykany w innych
2

Jako przeciwnik nazizmu mógł podjąć aktywną działalność polityczną i związkową po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.
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organizacjach zawodowych, stopień zorganizowania rolników, średnio
osiągający poziom 90% (od 100% na północy RFN do 80% na południowym wschodzie). DBV była scentralizowaną i zdyscyplinowaną
organizacją, która w zachodnioniemieckim systemie parlamentarnym
stanowiła jedną z najbardziej skutecznych grup nacisku. Regułą była
(przejęta z okresu RNS) unia personalna, polegająca na tym, że prezydent DBV na poziomie landu, okręgu czy powiatu był jednocześnie prezydentem Związku Reiffeisena i Izby Rolniczej (Ackermann 1970: 28;
Rehwinkel 1973: 41).
DBV nie miał konkurencji jako reprezentant chłopów, co wzmacniało jego pozycję na zewnątrz, ale jednocześnie osłabiało wewnętrzną dyskusję i konserwowało wewnątrzzwiązkowe struktury władzy. W rezultacie Związek miał charakter autorytarny, a demokracja organizacyjna
była ograniczona. Prezydentów i przewodniczących poszczególnych
związków krajowych i lokalnych, którzy pozostawali na swoich stanowiskach przez wiele kadencji, z reguły wybierano przez aklamację. Utworzenie tak scentralizowanej reprezentacji rolnictwa było możliwe m.in.
dzięki osłabieniu pozycji wielkich właścicieli ziemskich ze wschodu
przedwojennych Niemiec, którzy po 1945 r. stracili swoje majątki. Złagodziło to wewnętrzne konflikty w sferach rolnych i umożliwiło bogatym chłopom utrzymanie przywódczej roli w DBV, przyznanej im
w czasach III Rzeszy w ramach Stanu Żywicieli Rzeszy (RNS). To właśnie oni pod kierunkiem tak doświadczonego polityka jak A. Hermes
uczynili z rolnictwa wyjątkowy sektor w ramach nowo utworzonej społecznej gospodarki rynkowej (BA B 136/383: 3; H. Priebe 1985: 55;
Heinze 1992: 62; Ackermann 1970: 13, 41)3.

1. Geneza i treść myśli politycznej DBV
Zasadniczą rolę w kształtowaniu świadomości podmiotów zachodnioniemieckiej polityki rolnej, w tym koncepcji politycznych DBV, odegrały
doświadczenia związane z rolnictwem i aprowizacją z lat 1914–1948 r.
oraz tzw. ideologia chłopska, czyli koncepcja wsi i rolnictwa wywodząca
się z trzech powiązanych ze sobą ideologii: agraryzmu, volkizmu i nazistowskiej koncepcji „Krwi i ziemi” (Blut und Boden). Głód z czasów
I wojny światowej i pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej
3
W DBV dominowali producenci zboża, buraków cukrowych, mleka i mięsa, którzy doprowadzili do objęcia ochroną celną wytwarzanych przez siebie produktów i zagwarantowania dla ich produkcji subwencji państwowych.
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głęboko zapadł w świadomość społeczeństwu niemieckiemu i jego politykom, którzy byli skłonni do daleko idących koncesji na rzecz producentów żywności, jeśli tylko stwarzało to szansę na podniesienie poziomu samowystarczalności żywnościowej i bezpieczeństwa aprowizacyjnego kraju.
Wymienione ideologie natomiast gloryfikowały rolnictwo i chłopów, w tym szczególnie ich mistyczny związek z ziemią, wyjątkową
rolę w funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa, oraz wzywały do
ochrony stanu chłopskiego i rodzinnych gospodarstw rolnych (Mosse
1972: 17– 21; Puhle 1975: 67–68; Eidenbenz 1993: 15 nn.). Wypada
w tym miejscu zaznaczyć, że o ile zasięg oddziaływania agraryzmu
i volkizmu na życie społeczno-polityczne Niemiec był stosunkowo
ograniczony, o tyle nazistowska koncepcja Blut und Boden, za pośrednictwem aparatu propagandowego i administracyjnego III Rzeszy, docierała przez ponad 12 lat do zdecydowanej większości chłopów i innych osób związanych z rolnictwem, przymusowo zorganizowanych
w Stanie Żywicieli Rzeszy (Reichsnährstand – RNS) (Połomski 1982:
228; Grunberger 1987: 230–231).
Powyższe hasła z oczywistych względów były dobrze przyjmowane
w środowisku wiejskim, trwale zmieniając świadomość chłopów i wielu
polityków, którzy po II wojnie świtowej kształtowali politykę rolną stref
okupacyjnych i RFN. W nowej rzeczywistości ponownie odwołali się do
haseł o wyjątkowej roli i pozycji społecznej chłopów, co w mniemaniu
samych chłopów i reprezentujących ich działaczy usprawiedliwiało
przekazywanie na rzecz rolnictwa znaczącej pomocy materialnej z budżetu państwa. Ponadto wieloletnie funkcjonowanie w warunkach interwencjonizmu rolnego ukształtowało podażowy stosunek chłopów do
rynku i przekonanie, że ich zadaniem jest produkowanie żywności, a jej
skupem i zbytem powinno zająć się państwo. Państwo powinno także tak
kształtować ceny rolne, żeby gospodarstwa miały gwarancję rentowności, zgodnie z wywodzącym się jeszcze z lat 20. i realizowanym w czasach III Rzeszy postulatem mówiącym o „cenach pokrywających koszty
produkcji” (kostendeckende Preise) (Herlemann 1969: 200).
W ten sposób ukształtowane bądź utrwalone w okresie III Rzeszy
zasady i cele polityki rolnej dotyczące samowystarczalności żywnościowej, ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych, zobowiązań państwa
wobec wsi i rolnictwa, subsydiowania rolnictwa, pozycji chłopów
w państwie i społeczeństwie oraz funkcjonowania ich przedstawicielstwa
stanowego stały się elementem myśli politycznej DBV i były obecne
w zachodnioniemieckiej polityce rolnej do końca lat 60. XX wieku
(Gerhard 2000: 134–138). Szczególnie ważne dla działań Związku
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i postawy politycznej zachodnioniemieckich chłopów było przekonanie,
że państwo jest instytucją zobowiązaną do opieki nad wsią i rolnictwem,
nawet kosztem innych działów gospodarki i grup społecznych.
W walce o zabezpieczenie chłopskich interesów DBV, w zależności
od potrzeb i okoliczności, odwoływał się do argumentów ekonomicznych (bezpieczeństwo żywnościowe), politycznych (poparcie polityczne
w wyborach) oraz ideologicznych (solidaryzm i sprawiedliwość społeczna). W elastyczny sposób dobierał zarówno argumenty, jak i środki,
którymi się posługiwał, oraz cele, do których dążył, nawet jeśli to miało
oznaczać radykalną zmianę poglądów i programu. W latach 1948–1950
w warunkach niedoborów żywności DBV był zwolennikiem liberalizacji
rynku rolnego i uwolnienia cen na produkty rolne. Jedynie warunkowo
dopuszczał istnienie instytucji służących jego kontroli i stabilizacji, tak
jak to było w czasach III Rzeszy i okresie okupacji. Zmienił zdanie po
1951 r., gdy na rynkach światowych pojawiły się nadwyżki żywności
i jej ceny zaczęły spadać. Od tej pory nie tyko zgadzał się na istnienie
takich instytucji, lecz wręcz żądał ich utworzenia w celu regulacji
i ochrony niemieckiego rynku rolnego przed zagraniczną konkurencją,
która w jego mniemaniu dysponowała techniczną i organizacyjną przewagą. Ponadto DBV żądał sprawiedliwych cen na produkty rolne (pokrywających koszty produkcji) i jednoczesnego obniżenia cen na środki
produkcji, wspierania rodzinnych gospodarstw rolnych i stanu chłopskiego, szerokiej polityki socjalnej, obejmującej także pracujących
w rolnictwie, oraz zapewnienia tej gałęzi gospodarki wszelkiej pomocy
w realizacji zadania o tak pierwszorzędnym znaczeniu jak wyżywienie
narodu (Puhle 1975: 109).
Przekonując decydentów i opinię publiczną do słuszności proponowanych rozwiązań, przedstawiciele Związku twierdzili m.in., że niemieckie rolnictwo ze względu na warunki naturalne i strukturę nie jest
w stanie konkurować z rolnictwem amerykańskim i kanadyjskim oraz że
jest upośledzone pod względem dochodowym w stosunku do pozarolniczych gałęzi gospodarki RFN (ze względu na tzw. nożyce cen). Jednocześnie niejako tradycyjnie podkreślali, że w interesie konsumentów jest
osiągnięcie przez RFN wysokiego poziomu samowystarczalności żywnościowej, co może zapobiec wybuchowi głodu w okresie kryzysów
i napięć oraz zapewni państwu bezpieczeństwo polityczne i większą
niezależność na arenie międzynarodowej. Podobną rolę miał odgrywać
liczny i silny ekonomicznie stan chłopski, który zdaniem DBV był propaństwowy i antyrewolucyjny. Jego utrzymanie zdaniem Związku było
możliwe jedynie poprzez wspieranie rodzinnych gospodarstw chłopskich, które ze względów gospodarczych, społecznych i kulturowych są
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najlepszą formą gospodarowania na niemieckiej wsi. Operując powyższymi argumentami, władze DBV twierdziły, że znaczenie stanu chłopskiego i rolnictwa dla RFN jest na tyle duże, że usprawiedliwia obciążenie całego społeczeństwa kosztami jego subsydiowania (Ackermann
1971: 11 i nn.). Związek uznawał i akceptował zasady i cele „społecznej
gospodarki rynkowej”, szczególnie akcentując konieczność solidaryzmu
społecznego wobec wsi i rolnictwa oraz społecznej odpowiedzialności
dominujących sektorów gospodarki i rządu za bezpieczeństwo aprowizacyjne kraju (Puhle 1975: 109).
Od połowy lat 50. obok wcześniejszych żądań (np. dotyczących
ochrony rolnictwa przed zagraniczną konkurencją i utrzymania stanu
chłopskiego) w programie Związku coraz więcej miejsca zajmowały
kwestie podniesienia rolniczych dochodów w celu ich zrównania
z dochodami w innych gałęziach gospodarki, czyli osiągnięcia tzw.
parytetu dochodów, oraz postulaty obrony interesów niemieckiego
rolnictwa na forum międzynarodowym, w tym szczególnie w ramach
powstającego EWG (NHStAH: Nachlaß Rehwinkel VVP 38/10; Puhle
1975: 109–110).

2. Praktyka polityczna DBV
Przywódcy DBV mieli świadomość, że w warunkach systematycznego spadku liczby pracujących w rolnictwie zabezpieczenie interesów
rolnictwa w ramach szybko rozwijającej się gospodarki industrialnej
może nastąpić jedynie na drodze polityczno-prawnej. W tym celu szukali
politycznego protektora, któremu w zamian mogli zaoferować poparcie
wyborcze licznej i zdyscyplinowanej organizacji społeczno-zawodowej.
Ze względu na daleko idące powiązania personalne oraz podobieństwa
ideologiczne (obie strony cechował konserwatyzm społeczny i polityczny) i programowe DBV związał się z CDU i CSU. Zarówno Związek,
jak i chadecy opowiadali się w przede wszystkim za utrzymaniem
w rolnictwie interwencjonizmu państwowego, regulowanych przez państwo cen, za wzrostem produkcji i dochodów rolnych oraz ochroną stanu
chłopskiego, a na kolejnych miejscach stawiali modernizację techniczną
i strukturalną rolnictwa (Puhle 1975: 106).
Dzięki wspomnianemu sojuszowi DBV zapewnił sobie wpływ na
większość decyzji dotyczących polityki rolnej w omawianym okresie,
w tym na tak zasadnicze wydarzenia jak budowa systemu regulacji rynku rolnego (Marktordnung) w latach 1950–1951, uchwalenie ustawy
rolnej (Landwirtschaftsgesetz) w 1955 r. i budowę wspólnego rynku
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rolnego w ramach EWG po 1957 r. (Kluge 1989, Bd. 1: 116–122, 227–
230; 238–245, 283–304).
Jak już wspomniano, w latach 1948–1950 DBV był zwolennikiem
liberalizacji rynku rolnego i uwolnienia cen na produkty rolne, jednak
coraz większa podaż produktów rolnych i spadek cen żywności na rynkach światowych w 1950 r. sprawiły, że władze Związku, dostrzegły
rysujące się niebezpieczeństwo zagranicznej konkurencji i stały się zwolennikami ochrony rynku rolnego. W związku z tym wywierały nacisk
na partie polityczne i rząd RFN, a następnie z zadowoleniem przyjęły
utworzenie przez ówczesnego ministra rolnictwa W. Niklasa w latach
1950–1951 kontrolowanego przez państwo systemu regulacji rynku rolnego (tzw. Marktordnung), który miał zastąpić stopniowo znoszony system gospodarki przymusowej w rolnictwie funkcjonujący od czasów
III Rzeszy. Nowy system opierał się na stworzeniu placówek kontrolujących import i zapasy żywności, tzw. placówek importowo-zapasowych
(Einfuhr und Vorratsstelle), kontyngentowaniu handlu zagranicznego
artykułami rolnymi oraz ustanowieniu przez państwo oficjalnych cen na
podstawowe artykuły spożywcze. Pozwalało to na elastyczne zaopatrywanie rynku, kontrolę cen i zapobieganie spekulacji oraz unikanie napięć
w bilansie płatniczym (Henning 1986: 109, 273– 74; Niklas 1951: 147–
164; BA: Nachlaß Niklas, N 1317/6).
Po utworzeniu Marktordnung, w pierwszej połowie lat 50., DBV
skoncentrował się na polityce dochodowej. Zdaniem Związku podniesienie dochodów wsi miało nastąpić poprzez stworzenie gwarantującego
opłacalność produkcji rolnej systemu cen opartego na parytecie pomiędzy cenami produktów rolnych i cenami artykułów przemysłowych,
w tym szczególnie środków produkcji (Puvogel 1957: 28–29). Postulat
ten przedstawiciele DBV powtórzyli na spotkaniu z kanclerzem Konradem Adenauerem i członkami jego rządu 17 lutego 1951 r. w Röndorf
w pobliżu Bonn. Po przedstawieniu swoich argumentów zadeklarowali,
że „rolnictwo jest gotowe do maksymalnego podniesienia produkcji rolnej w zachodnich Niemczech”, jednak „potrzebuje równouprawnienia”,
w tym szczególnie w dziedzinie dochodów (Puvogel 1957: 30). Odpowiadając Adenauer stwierdził m.in., że „poziom cen rolnych, na który
w dużej mierze wpływ wywierać mogą działania gospodarki krajowej
i polityki handlowej, musi być kształtowany na zasadzie parytetu w stosunku do innych cen i płac w niemieckiej gospodarce” (Janicki 2010:
191; NHStAH: Nachlaß Rehwinkel VVP 38/Acc 139/84 nr 51). W ten
sposób rozpoczęła się debata polityczna dotycząca parytetu, która trwała
ponad trzy lata. Ostatecznie 8 lipca 1955 r. Bundestag (jedynie przy
dwóch głosach przeciwnych) uchwalił ustawę rolną (Landwirtschaftsge-
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stez), która w krótkim czasie została również zaakceptowana przez
DBV. W ramach tej ustawy DBV nie zdołał przeforsować wszystkich
swoich postulatów, ale doprowadził do tego, że jego żądania w dziedzinie polityki rolnej uzyskały demokratyczną i prawną legitymację.
W pierwszej części ustawa zawierała zobowiązanie dotyczące zapewnienia rolnictwu udziału w ogólnym rozwoju gospodarczym oraz
wskazywała na środki, przy pomocy których powyższy cel miał zostać
osiągnięty. W drugiej części znalazły się postanowienia dotyczące corocznego zbierania informacji o położeniu rolnictwa w celu przygotowywania tzw. „Zielonego raportu” (Grüne Bericht) oraz na jego podstawie tzw. „Zielonego planu” (Grüne Plan). Przygotowywany corocznie
„Zielony plan” miał zawierać szczegółowe dane co do wysokości środków koniecznych do osiągnięcia zapisanych w ustawie celów i sposobów wykorzystania przyznanych środków (Kluge 1989, Bd. 1: 229–230;
Janicki 2010: 210– 212).
W następnych latach DBV, wskazując na dane zawarte w „Zielonych raportach”, które potwierdzały istnienie dysparytetu w dochodach
pomiędzy zatrudnionymi w rolnictwie i w przemyśle, regularnie i z sukcesem domagał się zwiększenia środków finansowych w ramach kolejnych „Zielonych planów” na subsydiowanie cen rolnych i zmian strukturalnych w rolnictwie (środki finansowe przeznaczone na różne formy
pomocy dla rolnictwa w 1956 r. wyniosły ok. 1 mld DM, a w 1961 już
ok. 3,5 mld DM – patrz: Henning 1986: 277). DBV starał się przesuwać
jak największą część środków finansowych na politykę cenowo-dochodową, kosztem środków na działania zmierzające do zmian strukturalnych w rolnictwie.
Ostatnim z zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla DBV była idea integracji rolnictwa zachodnioeuropejskiego, która pojawiła się na przełomie
lat 40. i 50 XX wieku. Od czasu przejścia na pozycje interwencjonistyczno-protekcjonistyczne na początku lat 50. Związek z dużą ostrożnością,
a nawet z niechęcią, odnosił się do tych pomysłów. W tej dziedzinie jednak jego wpływ na władze RFN okazał się niewystarczający. Dążąc do
przełamania izolacji politycznej, rząd RFN nie przerywał negocjacji
i w ramach Traktatów Rzymskich wyraził zgodę na budowę wspólnego
rynku rolnego EWG. Pod wpływem DBV i części polityków rządzącej
koalicji starał się jednak spowalniać realizację postanowień specjalnej
konferencji poświęconej stworzeniu wspólnej polityki rolnej EWG, która
odbyła się w dniach 3–11 lipca 1958 r w Stresa (Włochy) (Płóciennik
2004: 331; Morsey 1996: 238–239; Kluge 1989, Bd. 1: 24).
Pomimo oporów ze strony RFN budowa wspólnego rynku rolnego
wchodziła w kolejne etapy. Decydujący był nacisk ze strony Francji,
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która miała być największym beneficjentem integracji rolnej w ramach
EWG (Kluge 1989, Bd. 1: 283–288, 325–334). DBV, który z ochrony
niemieckiego rynku rolnego przed zagraniczną konkurencją uczynił jedno ze swoich najważniejszych haseł i celów, wszelkimi dostępnymi metodami starał się blokować i opóźniać procesy integracyjne. Posługiwał
się przy tym ostrą retoryką wymierzoną w zachodnioniemiecki rząd,
oskarżając go m.in. o wyprzedawanie interesów narodowych i budowanie wspólnoty europejskiej kosztem niemieckich chłopów. Nie był jednak w stanie zablokować procesu integracji, co pokazuje, że wpływy
DBV kończyły się tam, gdzie zaczynały się interesy niemieckiego przemysłu i gdzie realizowany był zasadniczy cel polityki zagranicznej RFN
z lat 50. i 60., czyli „integracja zachodnia” (Westbindung). Niemniej
Związek okazał się na tyle silny, żeby zapewnić chłopom dodatkowe
subwencje i rekompensaty finansowe w zamian za zgodę na utworzenie
Wspólnego Rynku Rolnego. Na mocy porozumienia pomiędzy DBV
i rządem z jesieni 1964 r. i uchwalonej w związku z tym 9 września 1965 r.
ustawy o wspieraniu integracji niemieckiego rolnictwa ze wspólnym
rynkiem – Ustawa dostosowawcza EWG (EWG-Anpassungsgesetz)
władze RFN zobowiązały się do wypłacenia dodatkowo na rzecz rolnictwa (tzn. ponad kwoty zaplanowane w „Zielonych planach”) 850 mln
DM w 1965 r. i 1100 mln DM w latach 1966–1970 (Kluge 1989, Bd. 1:
360; Ackermann 1970: 89; Magura 1970: 91).
Pomimo tego w następnych latach prezydent DBV E. Rehwinkel
i część chłopów czuli się rozczarowani, zwłaszcza że pomimo ogólnego wzrostu wiejskich dochodów dysparytet pomiędzy zatrudnionymi
w rolnictwie i przemyśle nie zmniejszał się. Doprowadziło to w drugiej
połowie lat 60. do narastania konfliktu pomiędzy chłopami a rządzącymi chadekami, szczególnie gdy pod wpływem recesji gospodarczej
z 1967 r. konieczne okazało się ograniczenie wydatków budżetowych
i tym samym zmniejszenie przyrzeczonych w 1964 r. dodatkowych
subwencji dla rolnictwa oraz jednocześnie spadły przychody rolników
w związku z uzgodnionym wcześniej na forum EWG obniżeniem
w RFN cen na zboże. Eskalacja konfliktu w 1968 r. przybrała postać
wieców, manifestacji ulicznych, zajmowania budynków publicznych
i blokowania dróg, a w 1969 r. doprowadziła do zmiany preferencji
wyborczych części chłopów, którzy zagłosowali na skrajnie prawicową
NPD (Janicki 2010: 307–312, 335).
Pod koniec lat 60. władze DBV dostrzegały przesuwanie się ośrodka
decyzyjnego w dziedzinie polityki rolnej z Bonn do Brukseli. W związku
z tym rozpoczęły budowę silnej grupy nacisku zdolnej do wpływania na
politykę rolną na poziomie Komisji Europejskiej. Swoje działania skon-
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centrowały na europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze organizacje
zawodowe COPA, która opierając się na niemieckich doświadczeniach
i tradycji, przeniosła do Brukseli sprawdzony model lobbingu rolnego
i cenowo dochodowej polityki rolnej (Puhle 1975: 111).
Zasadnicze kierunki polityki rolnej DBV i metody ich realizacji
w latach 50. i 60. w pierwszym rzędzie były określane przez dwóch jego
prezydentów: A. Hermesa i E. Rehwinkela, którzy z jednej strony byli
świadomi postępującej gospodarczej i społecznej marginalizacji wsi,
a z drugiej byli przekonani o wyjątkowości rolnictwa i stanu chłopskiego. Obaj zdecydowanie walczyli o ich interesy, jednak posługiwali się
przy tym odmiennymi metodami, co wynikało z różnic w ich doświadczeniu politycznym i osobowości4. W celu mobilizowania chłopów wykorzystywali z jednej strony ich poczucie wartości, podbudowane przez
wspomnianą wcześniej ideologię, a z drugiej nieufność, a nawet wrogość
wobec pozarolniczych grup społecznych, które w większym stopniu
korzystały z zachodnioniemieckiego cudu gospodarczego niż mieszkańcy wsi. Przywódcy DBV manipulowali emocjami żyjących w poczuciu
niespełnionych nadziei i marginalizacji chłopów, doprowadzając do ich
radykalizacji i zwierania szyków wokół DBV, który sam siebie przedstawiał jako jedynego obrońcę rolniczych interesów. Wspomniani przywódcy DBV wywierali stały nacisk na polityków różnych szczebli poprzez osobiste rozmowy, listy i ogłaszane publicznie deklaracje. Dla
wzmocnienia swojej pozycji organizowali również wielotysięczne wiece,
przemarsze i blokowanie dróg, w trakcie których chłopi występowali
z czarnymi flagami i hasłami krytykującymi rządzących w RFN, a od
początku lat 60. również wspólną politykę rolną EWG.

Podsumowanie
Przez ponad 20 lat DBV był jedną z najbardziej skutecznych instytucji lobbingowych w RFN. W tym okresie zdołał zrealizować wszystkie
swoje najważniejsze cele, pomimo narastającej w drugiej połowie lat 60.
krytyki dotychczasowej polityki rolnej ze strony opinii publicznej, środowisk naukowych i organizacji reprezentujących przemysł. Sukces ten
4

A. Hermes był doświadczonym politykiem i działaczem rolnym aktywnym na
najwyższych szczeblach administracji państwowej. Z kolei Edmund Rehwinkel (1899–
1977), z zawodu rolnik i działacz chłopski, był typem polityka wiecowego, który zrobił
karierę dzięki umiejętnościom charyzmatycznego mówcy. Patrz: NHStAH, Nachlaß
Rehwinkel VVP 38/Acc 139/84 nr 51, s. 16; Deutsche Bauernkorespondenz (DBK),
1955 nr 23.
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DBV uzyskał w głównej mierze dzięki dużej liczbie członków i wysokiemu poziomowi scentralizowania oraz bezpośrednim kontaktom
z przedstawicielami najwyższych władz, (kolejnymi kanclerzami i ministrami rolnictwa) i działalności grupy posłów do Bundestagu (wywodzących się głównie z CDU/CSU, ale także z SPD i FDP) tworzących tzw.
Zielony Front (Grüne Front), którzy zdominowali Komisję Rolną tej izby
niemieckiego parlamentu i mieli decydujący wpływ na kształt aktów
prawnych dotyczących rolnictwa. BDV korzystało również z pomocy
osób związanych z DBV lub sprzyjających mu, które zajmowały wysokie
stanowiska urzędnicze w rządzie i ministerstwie rolnictwa. Wszystko to
było możliwe dzięki obecności w zachodnioniemieckim życiu politycznym czynników o charakterze przedindustrialnym dotyczących systemu
sprawowania władzy, w tym konserwatyzmu i utrwalonych hierarchii
w łonie partii sprawujących władzę, biurokracji i zakulisowego podejmowania decyzji politycznych, które następnie w Bundestagu otrzymywały
jedynie demokratyczną legitymację (Puhle1975: 103, 108).
Dzięki bliskim kontaktom z partiami sprawującymi władzę oraz
przyzwoleniu innych partii politycznych (w tym szczególnie SPD) na
interwencjonistyczny model polityki rolnej DBV w omawianym okresie zapewnił rolnictwu w RFN ochronę przez zagraniczną konkurencją
i pozycję sektora strategicznego, który był regularnie subsydiowany
z budżetu państwa w formie dotacji do cen, produkcji, kredytów i na
działania o charakterze strukturalnym. W zamian za zgodę na utworzenie wspólnego rynku rolnego uzyskał dodatkowe świadczenia i przejęcie niemieckiego modelu cenowo-dochodowej polityki rolnej przez
wspólny rynek rolny EWG. Wyjątkowość sytuacji polega na tym, że
dokonał tego pomimo spadku znaczenia rolnictwa w ramach gospodarki narodowej i szybko zmniejszającej się liczby wyborców związanych
z rolnictwem.
Kolejne rządy RFN godziły się na żądania DBV w związku z dążeniem do osiągnięcia wysokiego stopnia samowystarczalności żywnościowej i modernizacji rolnictwa oraz z obawy przed utratą chłopskiego poparcia w wyborach i masowymi protestami ulicznymi, które
szkodziły ich wizerunkowi. Obawy przed utratą wiejskich wyborców
były szczególnie mocne w drugiej połowie lat 60., gdy nawet niewielka zmiana preferencji wyborczych mogła zadecydować o utracie
bądź zdobyciu władzy, tak jak to się stało w 1969 r. W omawianym
okresie DBV związany był z chadekami, ale wielokrotnie groził zerwaniem tego sojuszu, wymuszając korzystne dla siebie rozwiązania.
W ten sposób trzymał w szachu zarówno CDU/CSU, dążące do
utrzymania wiejskiego elektoratu, jak i pozostałe partie, które licząc
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na pozyskanie wiejskich wyborców, unikały konfliktu z DBV i czyniły na rzecz rolników daleko idące koncesje programowe. W związku
z tym DBV (w odróżnieniu od wcześniejszych związków rolniczych,
czyli BDL i RNS) nie zwalczał demokracji, lecz wykorzystywał jej
mechanizmy do swoich celów (Puhle 1975: 108–110).
Pomimo wielu sukcesów w podnoszeniu rolniczych dochodów
wpływ Związku na decyzje rządu o charakterze strategicznym, istotne
dla całej gospodarki RFN, był jednak ograniczony. Najlepszym przykładem jest budowa EWG i rozwój wspólnej polityki rolnej, których DBV
nie zdołał zablokować, choć na różne sposoby starał się przeciwstawiać
ich realizacji.
Charakteryzując politykę DBV, trzeba wspomnieć, że realizacja
jego postulatów miała również negatywne skutki gospodarcze i społeczne, które dały o sobie znać również później, w ramach wspólnej
polityki rolnej EWG. Polityka wysokich cen i subsydiowania produkcji rolnej doprowadziły bowiem do nadprodukcji, którą państwo było
zmuszone skupić i sprzedać za granicę, dopłacając do eksportu, lub
zniszczyć. Ponadto dzięki pomocy finansowej ze strony państwa wiele karłowatych i nierentownych gospodarstw przedłużyło swoją egzystencję, a retoryka obrony stanu chłopskiego i rodzinnych gospodarstw rolnych skłoniła wielu chłopów do opóźnienia decyzji o odejściu z rolnictwa. Blokowało to koncentrację ziemi oraz zatrzymywało
na wsi nadwyżkę siły roboczej, choć w latach 60. przemysł RFN cierpiał na jej niedobór.
Reasumując, można powiedzieć, że DBV była tak długo skuteczna
w kształtowaniu zachodnioniemieckiej polityki rolnej opartej na różnych
formach subsydiowania rolnictwa, jak długo jej żądania nie kolidowały
z interesami eksportowymi niemieckiego przemysłu i procesem integracji zachodnioeuropejskiej RFN. W tych dziedzinach rząd realizował
swoje priorytety nawet wbrew sprzeciwom DBV, rekompensując jedynie
finansowo ewentualne straty wynikające z tego tytułu dla zachodnioniemieckich chłopów.
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The German Farmers’ Association (DBV) and its influence on agricultural policies
in West Germany 1949–1969
Abstract
AT the turn of the 20th century in Germany a model of agricultural politics was
developed based upon protectionism and interventionism. An active role in its shaping
was played by agricultural organisations, especially the German Agrarian League (Bund
der Landwirte – BdL), established in 1893, and a whole host of regional Farmers
Associations, which in 1900were merged to create the Association of German Farmers
Associations (Die Vereinigung der deutschen Bauernvereine – VdB). Following WWII
this organisation was superceded by the German Farmers Association (Deutscher
Bauernverband – DBV), which represented a continuation in both ideological terms, and
of personnel. The aim of the article is to present the genesis of the DBV and its political
thinking, the mechanisms of its influence on domestic and foreign agricultural policies in
West Germany between 1949 and 1969, and the results achieved. The DBV was
a disciplined and centralised organisation, which managed to achieve a high level of
organisation amongst farmers, reaching an average level of 90% of thise employed in this
economic sector. In light of this analysis, it is possible to state that the DBV was one of
the most effective lobby groups in West Germany. In the period under discussion it
managed to achieve all of its primary objectives, despite a decline in the position of the
agrarian economy, its shrinking social base, and – in the late 1960s – an increase in
public criticism of existing agricultural policies. The basis of the aforementioned success
was the close connection with the governing parties during this period, specifically the
CDU and CSU, who in return for electoral support implemented the political postulates
of the Association.
Key words: German Farmers Association, Deutscher Bauernverband – DBV,
agricultural politics, West Germany, Common Agricultural Policy
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Aby z tego, co słowa wypowiadają, wydobyć to,
co słowami tymi chce się wypowiedzieć, każda interpretacja musi z konieczności stosować przemoc
(Martin Heidegger, Kant i problem metafizyki,
tłum. B. Baran, Warszawa 1989, s. 225)

VARIA

Z satysfakcją przeczytałem dwa teksty zamieszczone w numerze
1(2) 2017 czasopisma „UR Journal of Humanities and Social Sciences”,
w których kilkakrotnie znalazło się też moje nazwisko. Obydwa dotyczyły treści, jakie pojawiły się 16 listopada 2016 r. na sesji naukowej
„KOR bliżej…” zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego dla upamiętnienia 40. rocznicy utworzenia w Warszawie Komitetu Obrony Robotników.
Na oczywistą pochwałę zasługuje moim zdaniem sprawozdanie
z przebiegu sesji przygotowane przez dr. hab. Wacława Wierzbieńca,
prof. UR, tym bardziej że – jak mi wiadomo – nie powiódł się w jej
trakcie zamiar elektronicznego zarejestrowania dźwięku. Jest to
sprawozdanie kompletne, szczegółowe i nie tylko przedstawia
wszystkie zdarzenia, ale jednoznacznie i przekonująco prezentuje
różne opinie wyrażane kilkakrotnie przez uczestników. Prof. Wierzbieniec skrupulatnie zanotował także cenną, szczerą wypowiedź swe1
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go uniwersyteckiego kolegi, dr. hab. Jana Pisulińskiego, prof. UR,
który przyznał, że w chwili obecnej Instytut Pamięci Narodowej jest
monopolistą w zakresie archiwizowania dokumentów, relacji i pamiątek dotyczących ważnych regionalnych zdarzeń z lat 70. i 80. ubiegłego wieku oraz ich badania i nikt w najbliższym czasie (także Uniwersytet) nie będzie z Instytutem w tym względzie konkurował.
Jako uważny słuchacz i uczestnik sesji naukowej, a także świadek
wielu omawianych zdarzeń z lat 1977–1980 nie znajduję powodów,
by wnieść jakiekolwiek sprostowania czy uzupełnienia pierwszego
tekstu.
Pragnę natomiast odnieść się do drugiego z zamieszczonych
w kwartalniku tekstów, czyli do artykułu mgr Małgorzaty Gliwy z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pracownicy Regionalnego Biura Badań Historycznych. Artykuł „W orbicie KOR-u. Początki opozycji demokratycznej w Polsce południowo-wschodniej” to
poszerzona i uzupełniona wersja odczytu wygłoszonego podczas „korowskiej” sesji.
Wystąpienie, pełniące rolę referatu wprowadzającego, zostało dobrze przyjęte. Wacław Wierzbieniec w swoim sprawozdaniu przytacza
opinię Wiesława Piotra Kęcika: Właściwie niewiele do tego referatu
można będzie jeszcze w ogóle dodać. Podobnego zdania był też Janusz
Szkutnik. Zauważyłem (co odnotował prof. Wierzbieniec), że zabrakło
w nim tylko wspomnienia o „Wsi Rzeszowskiej”, wydawanej najpierw
(od maja 1980 r.) jako pismo niezależnego ruchu chłopskiego, a potem
jako biuletyn regionalny rolniczej (wiejsko-chłopskiej) „Solidarności”
(ostatni, już tylko pojedynczy, okolicznościowy numer ukazał się w lutym 1983 r.).
W referacie nie było błędów wcześniej powtarzanych przez rzeszowskich historyków z IPN, także przez Małgorzatę Gliwę, a wynikających
z przykładania zbyt dużej wagi do „jednoźródłowych”, zwykle agenturalnych informacji z dokumentacji gromadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa, np. o zamiarze wydawania przez nas „miesięcznika opinii pt. «Poglądy»”; jeszcze kilka lat temu jednoznacznie tego nie wyjaśniłem ani nie
sprostowałem, co mogło wprowadzać w błąd. To zapewne też skutek rzetelnych konsultacji przeprowadzonych przez badaczkę z Januszem Szkutnikiem i ze mną podczas przygotowywania wystąpienia. Pojawiła się tam
wprawdzie krótka, ale dotycząca czasu następującego dopiero po omawianym okresie informacja o chłopskich strajkach w regionie w listopadzie
1981 r., właściwie oceniona i niezaliczana do „dzikich” i bezmyślnych
akcji potęgujących głównie napięcie, jakich wtedy nie brakowało.
M. Gliwa sformułowała to tak: Idee KOR-owskie wytrwale podnoszone
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przez lokalnych współpracowników znalazły odbicie w formowaniu i działalności opozycji chłopskiej w epoce „Solidarności” – strajki w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, czy okupacja urzędów gmin w listopadzie
1981 r.
Ciekawą nowinką jest informacja zawarta w przypisie 10 na s. 54:
Więcej kłopotów sprawiały bezpiece sporadyczne anonimowe akcje
zwolenników KSS KOR. 1 III 1978 r. na budynku przy ul. Jagiellońskiej
w Rzeszowie wykonano napis farbą w aerozolu „Niech żyje KOR”. SB
łączyła autora tegoż napisu z młodzieżową organizacją anarchistyczną
„Revolta”, która 31 XII 1977 r. przesłała do wojewody rzeszowskiego
list z zapowiedzią „działań terrorystycznych”. Mimo intensywnych
działań, m.in. poddania analizie i porównaniom grafologicznym tekstu,
SB nie udało się ustalić autorów listu – członków organizacji (AIPN RZ
00141/2223, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego
rozpracowania nr e. RZ012723 i sprawy oper. nr rej. RZ12634, Rzeszów 6 III 1978 r.: 4). Sprawę zamknięto w marcu 1981 r. ze względu
na brak innych, dalszych przejawów działalności grupy (AIPN RZ
00141/2223, Meldunek operacyjny Wydz. III KW MO w Rzeszowie,
12 III 1981 r.: 25–26), choć wobec jednorazowości tego zdarzenia
opinia o tym, że sprawiło ono „więcej kłopotu”, może być sformułowana nieco na wyrost.
Wydaje mi się, że niektóre z „poszerzeń i uzupełnień” zamieszczonych w artykule okazały się chybione, czego wyrazem poniższe
zastrzeżenia.
Uwagi dotyczące „Wsi Rzeszowskiej”
Mgr Gliwa podaje w tekście informację (s. 58): W kręgu współpracowników KSS KOR i aktywniejszych mieszkańców Łowiska powstała
idea utworzenia lokalnego pisma opozycyjnego. Jego twórcami i zarazem odbiorcami mieli być rolnicy. Pierwszy numer „Wsi Rzeszowskiej”
został wydrukowany w kwietniu 1980 r. dzięki zaangażowaniu Józefa
Barana, który zorganizował matryce i zajął się powieleniem pisma. Inicjatywa była kontynuowana, a finansowego wsparcia udzielił bp Ignacy
Tokarczuk.
Wyraźnie zabrakło tu, choćby w przypisie, kilku szczegółów – nazwisk członków redakcji, przede wszystkim z okresu „niezależnego ruchu”, nazwisk, które rzadko „przebijają” się do publicznego, a co dopiero naukowego obiegu. W skład redakcji wchodzili w tym czasie: Katarzyna Krasoń, Zofia Łoin, Franciszek Perlak, Piotr Szostek, Janusz
Szkutnik, Tadeusz Kensy. Współpracowali: Walenty Nowak z Nienadówki i Konstanty Radomski z Kamienia.
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Trzy fragmenty zostały poszerzone:
1) Na s. 49–50 Autorka pisze między innymi: Próbując określić potencjał społeczeństwa tej części Polski, jeśli chodzi o działalność opozycyjną w latach 70. XX w., możemy skorzystać z wyników badań socjologicznych przeprowadzonych na obszarze miasta Rzeszowa. Scharakteryzowania składu społecznego solidarnościowego podziemia Rzeszowa
podjął się Adam Mielczarek w ramach projektu realizowanego w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
w Warszawie (Mielczarek 2013: 333–335). Na podstawie wypełnionych
przez działaczy rzeszowskiego podziemia 141 ankiet określił podstawowe
parametry socjologiczne tej grupy. Celem badań była charakterystyka
grup opozycyjnych działających w latach 80. XX w. w różnych regionach
kraju. Przeprowadzone ankiety dają również obraz potencjału opozycyjnego społeczeństwa w latach wcześniejszych (…). Stały, regularny dostęp do wydawnictw drugiego obiegu miało w tym okresie zaledwie 8%
respondentów, a 37% w ogóle nie zetknęło się w tym czasie z drugoobiegowymi wydawnictwami. Odsetek działaczy, którzy deklarowali, że przed
Sierpniem 1980 r. nie mieli wyrobionego zdania na temat istniejących
ugrupowań opozycji, sięgał 10%. Wśród ankietowanych 53% miało
sympatie do jakiegoś nurtu opozycji, zaś 32% wprost mówiło, że nie
darzyli sympatią ówczesnych opozycjonistów (Mielczarek 2013: 343).
Większa część ankietowanych twierdziła, że antykomunistami czuła się
„od zawsze”, że takie tradycje wynieśli z domu rodzinnego. Pozostali
dołączali do grona przeciwników systemu w wyniku kolejnych kryzysów
politycznych w PRL (…). Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że
mimo wrogiej postawy wobec komunizmu i pewnych sympatii opozycyjnych działacze podziemia solidarnościowego nie mieli okazji czy też
konkretnego bodźca, by przed rokiem 1980 zaangażować się bezpośrednio w działalność opozycji. Świadczy to również o braku spójności grupy
i znacznym poziomie alienacji osób włączających się w działalność opozycyjną. Tendencja ta została przełamana dopiero w roku 1980, kiedy
powstała „Solidarność”.
O tych wynikach była mowa w wygłoszonym referacie, ale dopiero
teraz, po istotnym uzupełnieniu, powołaniu się na analizy opublikowane
przez konkretnego badacza, zmuszają mnie one do komentarza. Znam
Adama Mielczarka, jego badawcze metody i zdolności interpretacyjne.
W kontekście informacji wynikających z innych źródeł – które mgr Gliwa powinna znać – to przecież zwykłe bujdy na resorach, konfabulacje
nieco spóźnionych weteranów walki z komunizmem! Zasada notoryjności mówiąca, że to, co oczywiste, nie wymaga dowodu, znana już była
w starożytności – manifestum non eget probatione.
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2) Na s. 54–57 Autorka pisze między innymi: Po marszu ulicami
Sandomierza zorganizowanym w proteście przeciwko postępowaniu
władz wobec Kozłowskiego został zatrzymany na 48 godzin m.in. Tadeusz Kensy.
Cóż, nie było tam żadnego „marszu ulicami”, cała akcja SB wyglądała zupełnie inaczej, a i nasze zachowania nie były tak pompatyczne.
W znanej mgr Gliwie (być może teraz zapomnianej) relacji złożonej
w IPN-ie pisałem: W budynku sądu wojewódzkiego w Tarnobrzegu
z siedzibą w Sandomierzu było już sporo ludzi, kilka grup „zorganizowanych”, największa z Lublina: członkowie Komitetu na rzecz Obrony
Jana Kozłowskiego z ojcem Ludwikiem M. Wiśniewskim na czele (był
w niej też Adam Pęzioł, wtedy student UMCS, późniejszy wicewojewoda
krośnieński, wojewoda przemyski i opolski, wiceminister MSWiA). Był
obecny ks. Edward Frankowski i ks. Jan Rychliczek, sporo osób
z Warszawy, jacyś znajomi z Krakowa. Jeszcze przed rozprawą esbecja
zatrzymywała ludzi, w sumie przed godz. 10.00 w aresztach znalazło się
ok. 20 osób. Na rozprawie mecenas Władysław Siła-Nowicki poinformował, że w akcie oskarżenia znalazł odręczną sugestię przewodniczącego Sądu do sędziego prowadzącego rozprawę. Wyrok miał być ogłoszony 29 maja 1980. Po rozprawie szliśmy zwartą grupą w kierunku
dworca PKS. Dwóch chłopaków z Lublina szło przodem w pewnej odległości. Obok nich gwałtownie zahamował „cywilny” czerwony Fiat 125,
wyskoczyło trzech mężczyzn, którzy próbowali wepchnąć studentów do
auta. Ruszyliśmy im biegiem na pomoc, esbecy przestraszyli się i odjechali. Ale jeden nie zdążył wsiąść do samochodu, nasi chłopcy go złapali. Wzięty w „kółko”, poszturchiwany nie chciał pokazać legitymacji,
więc odprowadziliśmy go jako „chuligana” do komendy MO. Na placyku przed komendą otoczyło nas ZOMO i SB, wezwali do rozejścia się
i po chwili zaatakowali. Akcja była brutalna, wyrywali nas ze zwartej,
trzymającej się za ręce grupy, wrzucali do „suk” i wywozili. ZOMO biło
ludzi, ja znalazłem się w tej samej „suce” co młoda dziewczyna z Lublina, którą bestialsko ciągnęli po ziemi za długie, piękne włosy, i ranny
w nogę, krwawiący Jan Józef Lipski. Zawieźli nas do Opatowa, po kilku
godzinach obolałą dziewczynę i Jana Józefa wypuścili, nas pozostałych
zamknęli w (remontowanym właśnie) areszcie na 48 godzin. W sumie
zatrzymanych zostało ponad 50 osób.
28 maja 21 osób stanęło przed kolegium ds. wykroczeń, studenci dostawali grzywny po 400 zł, pracujący (ja też) 4000 zł. Oczywiście, że się
odwoływałem i oczywiście – bezskutecznie. Wszystkie grzywny zapłacił
KSS KOR, mnie dał znać o tym Janek Lityński.
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3) Na s. 60 Autorka pisze: Nastąpiło tutaj jednak wyraźne przeniesienie koncentracji z programowego sojuszu robotniczo-inteligenckiego
na pomoc w samoorganizacji rolnikom. Współpracownicy KOR-u nie
zyskali większego uznania w środowiskach robotniczych regionu i w
wielkich zakładach pracy. Jedną z przyczyn było przeciwdziałanie ze
strony SB zmierzające do izolacji opozycjonistów od potencjalnych
ognisk masowego oporu. Widoczna stała się blokada dla idei KORowskich w rzeszowskim MKZ, który jako przedstawiciel związków zawodowych odżegnywał się od działalności politycznej utożsamianej
z KSS „KOR”. Ta niechęć w gronie władz regionalnej „Solidarności”
spowodowana była głównie działalnością tajnych współpracowników,
odpowiednio „zadaniowanych” przez prowadzących ich funkcjonariuszy SB.
Ten fragment, nieznacznie zmieniony i zamieszczony teraz w końcowym fragmencie zatytułowanym „Zakończenie”, nie zwrócił mojej
uwagi w czasie sesji, choć i wtedy na to zasługiwał. Teraz, mimo
uważnej lektury, niewiele z tego mogę zrozumieć, a już na pewno nie
mogę zgodzić się z tym, że współpracownicy KOR-u nie zyskali większego uznania w środowiskach robotniczych regionu i w wielkich zakładach pracy.
Po pierwsze: ilu to było u nas, choćby i w czterech starych województwach razem, tych współpracowników – członków „Solidarności”,
a szczególnie takich, którzy w sierpniu 1980 r. byli zatrudnieni w państwowych zakładach, a więc mogli „załapać” się do Związku w roli inspiratorów czy czołowych działaczy?
Po drugie: przecież ja, będąc jednym z nielicznych współpracowników, przez szesnaście miesięcy pierwszej „Solidarności”, z wyjątkiem
jednego dnia – 11 listopada 1980 r. – byłem członkiem prezydium Regionu Rzeszowskiego, a na I Krajowym Zjeździe Delegatów wybrany
zostałem do Komisji Krajowej. Mało tego – w wyborach zakładowych,
regionalnych oraz krajowych dostawałem liczby głosów mieszczące się
bez wyjątku w dziewiątym decylu wszystkich wyników.
Po trzecie: pomimo różnych przejściowych perturbacji w naszym
rzeszowskim MKZ-cie i (potem) MKR-ze wciąż nie brakowało sympatyków i współpracowników KOR-u, a wizyty członków KOR i KSS
„KOR” zdarzały się dość często, były pożądane oraz fetowane (Romaszewscy, Michnik, Wujec, Lityński, Jan Józef Lipski). Nie brakowało
„Robotnika” ani wydawnictw NOWEJ, został także zorganizowany
przed stanem wojennym Klub Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność –
Sprawiedliwość – Niepodległość”.
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Po czwarte: starań ze strony SB o podważenie do mnie zaufania,
skompromitowanie lub w jakikolwiek sposób odsunięcie od działalności
w organizującej się „Solidarności” było sporo tak w moim macierzystym
zakładzie, tj. w Oddziale Osobowym PKS, w MKZ-cie i w niektórych
innych rzeszowskich zakładach. W mojej „sprawie” miały miejsce tajne
spotkania, narady, ustalenia i próby podejmowania decyzji. Esbecy przeprowadzali w wynajmowanych przeze mnie pokojach tajne przeszukania, podejmowali próby wysłania mnie do odbycia służby wojskowej. Na
jeden dzień zostałem nawet, przez jakiś raczej przypadkowy skład decydentów, wykluczony z prezydium MKZ-tu. Ale na tym rzeczywiste sukcesy SB, agentury i pewnej grupki mentalnie opóźnionych kolegów się
skończyły. Trochę jakichś osiągnięć musieli sobie oni wszyscy przypisać, więc rozwodzili się nad moim szybkim odejściem z redakcji „Solidarności Związkowej”, a potem ze społecznej i dodatkowej funkcji sekretarza biura Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI
„Solidarność” w Rzeszowie, co nastąpiło dopiero w lipcu 1981 r. po
zorganizowaniu przeze mnie struktury tego biura z siedmioma etatami,
a z drugiej strony – po podjęciu zatrudnienia jako osoby z wyboru, oddelegowanej do pracy w MKR-ze (wcześniej, do sierpnia 1981 r. zatrudniony byłem wyłącznie w PKS).
Miarą ich bezradności i nieskuteczności mogło być to, że w PKS-ie
do „Solidarności” nie zapisały się tylko cztery osoby z liczącej około
600 osób załogi; w wewnętrznych dokumentach SB nadzorujący mnie
funkcjonariusze przyznawali, że z oddaniem zajmuję się załatwianiem
spraw zwykłych ludzi, w tym robotników i chłopów, a próby zdyskredytowania mnie lub wkręcenia w wewnętrzne awanturki się nie udają. Jestem przekonany, że składało się na to nasze jawne, otwarte i wykonywane demokratycznie działanie. Taka szansa skończyła się wraz
z wprowadzeniem stanu wojennego, potem zawsze już było inaczej.
Po piąte: nie odstępując od wyrażonych wyżej zastrzeżeń co do wiarygodności czy choćby sensowności przytaczanych wyników badań Adama
Mielczarka, wypada jednak zauważyć, że te konkluzje pozostają w sprzeczności z cytowanymi wyżej ocenami mgr Gliwy.
W materiałach po SB zalegających archiwa IPN jest na to wszystko
dowodów wręcz bez liku, nie chciałbym więc zawstydzać Małgorzaty
Gliwy poprzez podawanie oznaczeń IPN-owskich sygnatur – wierzę, że
pracowita badaczka jest w stanie sobie z tym poradzić. Zrobię wyjątek
tylko dla jednego przypadku, ze względu na jego szczególną „urodę”:
Z pewnością nie ma lepszego dowodu na nieskuteczność „ochrony”
przed „zagrożeniem NSZZ «Solidarność»” ze strony KOR-owskiej opozycji ponad (IPN BU 0236/243 tom 1) „Analizę materiałów operacyj-
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nych w sprawie obiektowej krypt. ‘Debata’ ne (tak w oryginale – SIC!)
rej. 66477 – dotyczących I Krajowego Zjazdu NSZZ «Solidarność»”
z dnia 9 października 1981 r., sporządzoną przez dyrektora Dep. III „A”
MSW gen bryg. Władysława Ciastonia i akceptowaną przez wiceministra MSW gen. bryg. Adama Krzysztoporskiego, wykonaną w czterech
egzemplarzach dla najważniejszych w resorcie (a więc i w państwie)
osób: Stanisława Kani, Wojciecha Jaruzelskiego i Mirosława Milewskiego, gdzie na s. 16 można przeczytać: Mimo naszych działań do KK
weszli: Gwiazda, Modzelewski, Onyszkiewicz, Wujec, Tokarczuk, Pietkiewicz, Rozpłochowski (1 głosem), Jedynak, Kensy, Janas Zbigniew,
Romaszewski (dopiero w V turze).
Pojawia się w tekście artykułu jeszcze jedna sprzeczność, tym razem
natury rachunkowej.
Na s. 56 czytamy: w ciągu dwóch dni poprzedzających rozprawę zatrzymano około 30 osób, a w dniu procesu kolejnych 50 obserwatorów,
przybyłych m.in. z Krakowa, Lublina, Rzeszowa i Warszawy, a nieco
dalej: według danych KSS „KOR” szykany związane z udziałem w akcji
w obronie Jana Kozłowskiego dotknęły łącznie ok. 70 osób.
Przy okazji zasygnalizuję jeszcze dwie wątpliwości:
1) Osobny problem stwarza mgr Gliwa, pisząc o Janie Kozłowskim.
Z pewnością jeszcze do niedawna informacje ze strony 55 mogłyby być
wystarczające (o ile Jan Kozłowski nie zasługuje raczej na przypomnienie pełnego życiorysu, najlepiej w przypisie). Tyle tylko, że legendę
wielkiego opozycjonisty nadwątlił Andrzej W. Kaczorowski (uczestnik
drugiego panelu w trakcie sesji), najpierw w roku 2014 w trakcie konferencji o Janie Kozłowskim zorganizowanej przez IPN, a rok później
w numerze 10(274) „Gazety Sołeckiej” artykułem pt. Rozmowy nie tylko
o traktorze. Ten dziennikarz i świadek dziejów niezależnych ruchów
chłopskich lat 70. i 80. ub. wieku, a równocześnie badacz amator, którego wiedza o przedmiocie jest chyba znacząco większa niż wszystkich
zajmujących się tym tematem historyków z Instytutu, skończył wspomniany tekst słowami: Dzisiaj emerytowany mjr Łubiński dobrze wspomina swoje rozmowy z panem Jankiem, i te służbowe, i te prywatne. Dogadywali się „jak Polak z Polakiem”. Żałuje tylko, że MSW nie udało się
załatwić Kozłowskiemu obiecanego przydziału ciągnika; I sekretarz KW
PZPR w Tarnobrzegu okazał się mocniejszy niż ministrowie z Rakowieckiej. A na zarejestrowanie figuranta jako tajnego współpracownika SB
po prostu zabrakło trochę czasu. Gdy chce się pisać o bohaterach, trzeba
dostarczyć czytelnikom czy słuchaczom również takich informacji (dotyczy to także wątpliwości, moim zdaniem uzasadnionych, co do wspominanego przez mgr Gliwę Wita Siwca, syna Ryszarda Siwca, z Prze-
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myśla), nie zważając na to, że wiedza na ten temat wykracza poza wiedzę posiadaną w czasie rzeczywistym opisywanych zdarzeń, a przypadki
nie są w żadnej mierze tak jednoznaczne, jak np. eksponowany bez
ogródek przypadek TW SB Leszka Lubery.
2) Zdziwiła mnie również dziwna systematyka źródeł:
W wykazie literatury mgr Gliwa podaje dwie „relacje w zbiorach
IPN w Rzeszowie”: Wiesława Kęcika i Andrzeja Wąsika. Pomija moją,
wspominaną już wyżej, relację z grudnia roku 2009, chyba najobszerniejszą, a dobrze znaną Autorce! Małgorzata Gliwa powoływała się
wszak na ten mój tekst, a nawet cytowała kilkakrotnie jego fragmenty
w obszernym artykule opisującym dzieje Regionu Rzeszowskiego NSZZ
„Solidarność” opublikowanym w piątym tomie monumentalnego wydawnictwa IPN-u pt. NSZZ „Solidarność”.
Podobnie brzmi treść przypisu 7 (s. 50): W okresie „Solidarności”
Adam Matuszczak, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w WSKPZL Rzeszów, w rozmowie z Tadeuszem Kensym przyznał, że sam nie
wie, dlaczego nie skontaktował się z nim przed Sierpniem 1980 r., mimo
iż mieszkali na jednym osiedlu i wiedział o jego działalności m.in. z Radia „Wolna Europa”. Notatka z rozmowy z Tadeuszem Kensym, Rzeszów
7 XI 2016 r., choć przecież to wspomnienie (istotne także w kontekście
„rewelacji” powtarzanych za Adamem Mielczarkiem) znalazło się, o ile
pamiętam, już w tamtej mojej relacji z grudnia 2009 r.
Wydaje mi się, że pojawiły się też pewne problemy z tym, co w artykule całkiem nowe, czego nie było w referacie:
1) Na s. 53 czytamy: W sierpniu 1979 r. Stanisław Frydlewicz został
jednym z sygnatariuszy Karty Praw Robotniczych – dokumentu wydanego przez KSS „KOR” (Hammerling, Nadolski 1994: 602–609).
Sygnatariuszem był także Janusz Szkutnik, jego nazwisko znalazło
się na jednej z kolejnych list uzupełniających drukowanych w „Robotniku”. Bardziej skomplikowana była sprawa mojego akcesu: podpisaną
deklarację dałem Szkutnikowi, ten przekazał ją swemu szwagrowi Leszkowi Luberze z prośbą o dostarczenie do Warszawy. Lubera był nieomal
zawodowym tajnym współpracownikiem SB i przekazał deklarację jednemu z prowadzących go oficerów.
2) Na s. 54: Działaniami operacyjnymi starano się doprowadzić do
wzajemnych podejrzeń i konfliktu pomiędzy Tadeuszem Kensym a Januszem Szkutnikiem. Wysiłki te przyniosły pewien skutek, powodując zwiększenie ostrożności w ich wzajemnych kontaktach.
Sformułowanie to miałoby dotyczyć pewnej wzajemności w tym
„zwiększaniu ostrożności” w kontaktach między mną a Szkutnikiem.
Zapewniam, że nie jest to prawdą.
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Esbecy, czasem z braku prawdziwych osiągnięć, lubili/musieli przypisywać sobie różne korzystne dla służby sukcesy i dokonania. Z kolei
prowadzeni przez nich tajni współpracownicy, a już szczególnie takie
asy konfabulacji jak Leszek Lubera czy później m.in. Stefan Rączy,
okraszali obficie swoje doniesienia różnymi sensacyjkami, najczęściej
z gatunku takich właśnie behawioralnych. Doświadczeni badacze powinni bez trudu takie sytuacje rozpoznawać i poddawać szczególnemu,
wieloźródłowemu sprawdzeniu. Niestety, co rusz dzieje się inaczej, nawet mimo tego, że ci badacze mają nieograniczone wręcz możliwości
konfrontowania prawdziwości szczegółów pozyskanych z dokumentów
wytworzonych przez SB z uczestnikami rzeczywistych zdarzeń, w tym
przypadku – z nami.
Z dostępnych dokumentów wynika, że jeśli do kogoś miałem w tym
czasie dość ograniczone zaufanie, to właśnie do Lubery. Ale gdy było
nas czworo „na krzyż”, to trudno było wydziwiać. Bardziej podejrzliwy
był Szkutnik, ale to miało znaczenie głównie werbalne, a potem i tak
wychodziło na jedno. Oczywiście zabawnie jest, gdy się dziś czyta, jak
to Szkutnik zwierzał się w październiku 1979 r. Luberze (a ten z kolei
pytał o to jednego z prowadzących go esbeków), że podejrzewa, iż to ja
mogę być TW SB! Ale kogo to Janusz o to nie podejrzewał? Prawdą jest
jedynie (znów opisywałem to dość szczegółowo w swojej relacji z grudnia 2009 r.), że Janusz był bardzo niecierpliwy i w przeciwieństwie do
mnie chciał natychmiast robić cokolwiek i jakkolwiek, bez odrobiny
strachu czy choćby tylko przezorności, byleby tylko przeciw znienawidzonej komunie. Jak skrzętnie donosił Lubera, jeszcze w listopadzie
1979 r. Szkutnik się nieco kłócił, rzucał i próbował działać natychmiast,
ale wkrótce się uspokoił, pogodził z tym, że lepiej rozsądnie i nie za
wszelką cenę podtrzymywać działalność i liczyć na wypracowanie/pojawienie się lepszych okazji. Bieg rzeczy pokazał, że mimo różnych zawirowań długo czekać nie trzeba było. Potem jeszcze Janusz
ponoć raz wyrażał obawy, że Tadeusz Kensy może całkiem przejść na
działalność związkową, odcinając się od KOR-u, a innym razem starał
się zapisać w MKZ-cie do NSZZ „Solidarność”, żeby odciąć się od działalności opozycyjnej. Różnie się działo, ale akurat dla naszej współpracy
– co widocznie stwarza badaczom pewne problemy w zrozumieniu – nie
miało to żadnego znaczenia…
Każdy skomplikowany problem ma proste rozwiązanie i jest ono błędne
(Umberto Eco, Wahadło Foucaulta, tłum. Adam
Szymanowski)
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Charles King, Odessa. Geniusz i śmierć w mieście snów,
przekł. Hanna Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2016, ss. 314
Można sobie zadać pytanie, jaki obraz, wyobrażenie czy stereotyp
pojawia się w głowie tak zwanego przeciętnego mieszkańca Polski, gdy
usłyszy nazwę miasta Odessa. Zapewne skojarzenia mogą powędrować,
zwłaszcza u najstarszego pokolenia, w stronę słynnej sceny z filmu Pancernik Potiomkin w reżyserii Sergieja Eisensteina z 1925 roku. Widzimy
w niej niemowlęcy wózek zjeżdżający w dół po potiomkinowskich
schodach pośród ciał rewolucjonistów. Inni, śledzący reżyserską twórczość Juliusza Machulskiego czy kreacje aktorskie Jerzego Stuhra, zapewne skojarzą Odessę z miejscem akcji gangsterskiej komedii Deja vu
z 1989 r. Być może jeszcze ktoś, słysząc nazwę Odessa, wspomni wydarzenia z 2 maja 2014 r., w których zginęło co najmniej 48 osób i które
być może miały z Odessy uczynić jeszcze jeden z frontów walki pomiędzy Rosją i Ukrainą (Pawłowska 2014). Część zapewne pomyśli jeszcze
o Morzu Czarnym, słońcu, plaży i wakacyjnej podróży w nieznane.
Obawiam się jednak, że większość pytanych na polskich ulicach może
nie mieć wyraźnych skojarzeń z tym miastem.
Czym jest Odessa, jaka jest jej historia, jakie procesy ukształtowały
przestrzeń i społeczeństwo tego miasta i na czym polega jej wyjątkowość? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, ale szczęśliwie dzięki
omawianej pracy Charlesa Kinga (2016a) czytelnik ma szansę je poznać.
Autor recenzowanej książki, będącej pracą z pograniczna historii
i socjologii, jest profesorem stosunków międzynarodowych w Georgetown University w Stanach Zjednoczonych. Swoje zainteresowania nau1
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kowe koncentruje na dziejach Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza na obszarach położonych w basenie Morza Czarnego. Charles King
jest autorem kilku publikacji poświęconych wspomnianej części Europy,
a polski czytelnik miał okazję poznać jego prace poświęcone Morzu
Czarnemu (2006), Kaukazowi (2010) czy w końcu Stambułowi (2016b).
Choć wiele nadczarnomorskich miast może poszczycić się starożytnymi początkami, to daremnie wśród nich szukać Odessy. Nie znaczy to
jednak, że przestrzeń, w której pod koniec XVIII w. umiejscowiono ten
urbanistyczny projekt Imperium Rosyjskiego, nie ma swojej wcześniejszej historii. Przeszłość miejsca zajmowanego przez powołaną w 1794 r.
do życia Odessę sięga czasów starożytnych. Obszar styku pontyjskiego
stepu z Morzem Czarnym na przestrzeni wieków był domem dla greckich kolonistów przybyłych z odległej Hellady, koczowniczych plemion
scytyjskich czy Tatarów. Z czasem przed pojawieniem się na kartach
historii głównej bohaterki książki Ch. Kinga kroniki łączą osadę Hadżibej zamieszkaną przez hodowców bydła i drobnych handlarzy. Co ciekawe, osada ta na początku XIV w. przez jakiś czas podlegała politycznie Księstwu Litewskiemu. W wieku następnym obszar ten zaczął być
zależny od rosnącej potęgi Imperium Osmańskiego. Autor zwraca uwagę, że wszelkie zmiany politycznej przynależności tego obszaru nie miały zapewne zbyt wielkiego wpływu na życie jego mieszkańców, co więcej, często mogły być z perspektywy lokalnej nawet niezauważalne.
Obszar leżący na peryferiach ziem zależnych od Stambułu był idealnym
miejscem schronienia dla ludzi kochających wolność i awanturnicze
życie, dlatego też była to przestrzeń stale nawiedzana przez kozackie
i tatarskie zagony. Z końcem wieku XVII i niemal przez cały kolejny
wiek step nadczarnomorski stał się areną walk między rosnącym w siłę
żywiołem rosyjskim i wyraźnie mającym już za sobą najlepsze lata Państwem Osmańskim. Rosja, walcząc o możliwie szeroki dostęp do Morza
Czarnego i dalej – do Morza Śródziemnego, w końcu opanowała dotychczasowe peryferia tureckie nad północnym wybrzeżem czarnomorskim.
Pojawienie się nowego gospodarza na tym obszarze spowodowało, że
przestrzeń ta stała się terenem wzmożonej kolonizacji zarówno rosyjskiej, jak i ukraińskiej, ale także ormiańskiej i greckiej pochodzącej spoza granic Imperium Rosyjskiego.
Wśród pojawiających się, bardzo licznie, nowych wiosek i miasteczek na terenach włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego pierwszorzędne
znaczenie zaczęło mieć miasto Odessa, której historię niemal od początku swej opowieści Ch. King przedstawia przez pryzmat życia licznych
bohaterów biorących aktywny udział w tworzeniu i kształtowaniu oblicza tego miasta. Bohaterowie opowieści o Odessie to ludzie polityki,
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kultury czy nauki, a przez ich biograficzne losy czytelnik ma szansę
dojrzeć zachodzące procesy w społeczno-urbanistycznej tkance nadczarnomorskiego portu.
W czasach Katarzyny Wielkiej, gdy rozpoczął się na dobre proces
tworzenia Noworosji – z kluczowym jej elementem, jakim była Odessa –
w urzeczywistnianiu marzeń imperatorowej odnalazło dla siebie miejsce
w tym mieście wielu przybyszy spoza Rosji. Byli wśród nich zachodnioeuropejscy arystokraci i najemnicy zaciągający się na służbę u cesarzowej, walczący w szeregach jej armii przeciw muzułmańskim Turkom.
Wśród nich pojawia się osoba Johna Paula Jonesa, ojca amerykańskiej
marynarki wojennej i zasłużonego żołnierza wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, który po zakończeniu działań wojennych w Ameryce Północnej zaczął dowodzić, choć bez wyraźnych sukcesów, marynarką rosyjską stawiającą czoła okrętom osmańskim. Innym najemnikiem, zdecydowanie ważniejszym dla historii Odessy, był w tym samym
czasie José Pascual Domingo de Ribas y Boyons znany w kontekście
rosyjskim jako Osip Michajłowicz Deribas. Ten neapolitańczyk z urodzenia, podobnie jak wielu młodych mężczyzn wywodzących się z domów mieszczańskich lub arystokratycznych, w poszukiwaniu kariery
i przygód wyruszył na wschód. Swą walecznością i rozsądkiem na polach bitewnych i w podejściu do żołnierzy zasłużył sobie na szacunek
samego Grigorija Potiomkina, odpowiedzialnego osobiście za podbój
Noworosji. De Ribas okazał się nie tylko doskonałym strategiem wojskowym, ale także człowiekiem, który dostrzegł ogromny potencjał
w niewielkim nadmorskim Hadżibeju. To on opracował i wprowadził
w życie plan przekształcenia dotychczasowej niewielkiej osady w duży
ośrodek handlowo-spedycyjny, mający potencjał południowej perły rosyjskich miast.
Początki Odessy silnie związane są z ludźmi pochodzącymi spoza
Rosji. Obok wspomnianych wyżej należy do nich Armand Emmanuel
Sophie Septimanie de Plessis książę de Richelieu spokrewniony ze słynnym pierwszym ministrem Ludwika XIII. Dzięki koneksjom rodzinnym,
wiernej służbie na carskim dworze i licznym francuskim kontaktom
de Richelieu w wieku 37 lat został mianowany naczelnikiem Odessy.
Okres sprawowania przez niego tego urzędu przypadł na czasy, gdy miasto dopiero zaczynało się budować, a wkład Richelieu w ten proces był
ogromny. Pod jego naczelnictwem miasto musiało się zmierzyć po raz
pierwszy z daleko trudniejszym wyzwaniem niż tylko projekty urbanistyczne, a mianowicie z epidemią dżumy. Odessa jako miasto portowe,
żyjące głównie z handlu morskiego, było szczególnie narażone na przywożone przez cudzoziemców z innych części świata choroby zakaźne.
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Na przełomie 1812 i 1813 roku, gdy północ Imperium Rosyjskiego zmagała się z napoleońską nawałą, Odessa walczyła o przeżycie w konfrontacji z dżumą i tylko dzięki nowatorskim rozwiązaniom i postawie swojego zarządcy populacja miasta straciła tylko nieco ponad 10% mieszkańców. To dzięki Richelieu miasto przetrwało swój pierwszy kryzys.
Na kolejnych kartach książki autor omawia dalszy rozwój Odessy,
wspominając kolejnych bohaterów, w tym burzliwy pobyt Aleksandra
Puszkina. W kontekście obecności rosyjskiego wieszcza polski czytelnik
może poczuć lekki niedosyt, gdyż daremnie szukać w książce informacji
o bytności w mieście Adama Mickiewicza. Ch. King wyraźnie podkreśla, że Odessa od początku swego istnienia była słynnym miastem w Rosji, a raczej na jej skraju, ale z pewnością nie rosyjskim (King 2016a:
65). Charakter i sprzyjające okoliczności polityczno-społeczne uczyniły
z niego miasto wielu narodów: Rosjan, Ukraińców, Turków, Greków,
Albańczyków, Tatarów, Anglików, Ormian, Francuzów, Mołdawian,
Włochów, Polaków, Niemców i Żydów. Tej ostatniej społeczności autor
poświęca szczególnie dużo uwagi. Podkreśla, że dzięki ich kontaktom
i umiejętnościom handlowym, mimo wyraźnych ograniczeń prawnych
obowiązujących w Rosji wobec ludności mojżeszowej, Odessa stała się
najważniejszym portem morskim żydowskiego świata (King 2016a: 94).
Żydzi w mieście nie tylko skupiali swoją uwagę na sferze ekonomicznej,
ale także dbali o rozwój swojej kultury, w tym religii i edukacji. Miasto
potrafiło zagospodarować żydowski potencjał i nie starało się separować
starozakonnej ludności, a wręcz odwrotnie – chrześcijańscy mieszkańcy
stykali się z żydowskimi, robili nie tylko wspólne interesy, ale współdzielili przestrzeń społeczną opery, teatrów czy odeskich kawiarni.
Sprzyjające warunki egzystencji dla ludności żydowskiej wpływały
nie tylko na rozwój biznesu, ale także na rozkwit żydowskiej kultury,
myśli politycznej czy religii. Odeska wspólnota wydała na świat lub
ukształtowała między innymi Lwa Bronsteina, który z czasem przybrał
nazwisko Trocki, odgrywającego jedną z najważniejszych ról w Wielkiej
Rewolucji Rosyjskiej, Ilję Miecznikowa, nagrodzonego Nagrodą Nobla
w 1908 r. za badania nad odpornością ludzką, czy Włodzimierza Żabotyńskiego, pisarza i działacza ruchów syjonistycznych, wreszcie znakomitego pisarza Izaaja Babela.
Ludność żydowska Odessy kształtowała nie tylko oblicze handlu,
rzemiosła czy przemysłu, była także odpowiedzialna za wytworzenie
niepowtarzalnego charakteru chyba najbardziej rozpoznawalnej dzielnicy miasta – Mołdawanki. Choć nazwa ta wskazuje, że za początek osadnictwa w tej części miasta odpowiadali mołdawscy przybysze, to jednak
w połowie XIX w. biedota żydowska zaczęła dominować liczebnie na
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tym obszarze. Dzielnica stosunkowo szybko zyskała złą sławę za sprawą
działalności zorganizowanych żydowskich grup przestępczych, ale też
licznych wyrostków szukających okazji do bijatyki. Odessa w XIX w.,
przy gwałtownie rosnącej liczbie mieszkańców, przyciągała równie
szybko wszelkiej maści oszustów i naciągaczy czyhających na nowo
przybyłych do miasta, majętne kobiety czy bogatych i niewiernych
mężczyzn.
Ch. King opowiada także, w jaki sposób Odessa zaczęła tracić oblicze miasta otwartego na różnorodność i wielokulturowość. Jeszcze
w XIX w. zmiany dotknęły ludność żydowską. Choć chrześcijańscy
mieszkańcy Odessy, podobnie jak inni chrześcijanie w Europie (por.
Tokarska-Bakir 2008), upatrywali w Żydach odpowiedzialnych z śmierć
Chrystusa czy oskarżali ich o mordowanie dzieci, by ich krew dodawać
do macy, to przyczyn narastającego napięcia autor wskazuje kilka. Na
wzrost nastrojów antysemickich miały wpływ zmiany demograficzne
i polityczne. Te pierwsze związane były z uwolnieniem chłopstwa od
pańszczyzny, co sprzyjało jego masowemu napływowi do miasta, drugie zaś zapoczątkowała zmieniająca się polityka Moskwy z nasilającymi się inwigilacjami, kontrolami i centralizacją. Co więcej, władze
zaczęły akceptować i postronnie popierać przemoc kierowaną najczęściej właśnie w stronę Żydów, w których upatrywano główne zaplecze
rewolucyjnych idei. Pogromy stały się nierzadkim zjawiskiem odeskiej
ulicy. Po upadku Carskiej Rosji i nastaniu ZSRR ludność żydowska
zaczęła masowo opuszczać miasto, ale prawdziwy kres żydowskiemu
charakterowi miasta przyniosła II wojna światowa. Co warte podkreślenia, „oczyszczenia” miasta z ludności żydowskiej dokonały głównie
rumuńskie władze okupacyjne oraz podległe im wojsko i policja. Opis
końca historii odeskich Żydów miejscami jest wstrząsający i tylko
można się zastanawiać, dlaczego mówiąc o Holokauście, tak rzadko
wspomina się o zbrodniach rumuńskich w nadczarnomorskim mieście
i jego okolicach.
Ostatnie rozdziały swej książki Ch. King poświęcił prześledzeniu
tworzenia się radzieckich mitów poświęconych Odessie, a zwłaszcza
mitowi jej ogromnego zaangażowania w walkę z faszyzmem. Historyk nie tylko zajmuje się wspomnianym procesem, ale dokłada starań,
aby ukazać mniej zmitologizowane oblicze, z którego wyłania się
niekoniecznie opór wobec okupantów, a czasem wręcz spolegliwość,
współpraca i donosicielstwo. Pokazuje także mechanizmy, którymi
próbowano przekształcić historię i pamięć o Odessie i jej dawnych
mieszkańcach.
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Czytając ostatnie strony książki, można odnieść wrażenie, że autor
chce przekonać czytelnika, iż projekt Odessa jest już zakończony i dotarł
do swego kresu. Ch. King wspomina o odeskiej nostalgii reprodukowanej w jednej z dzielnic Nowego Jorku, w której swojego czasu masowo
osiedlali się wyjeżdżający z Odessy. Pewien niedosyt przynoszą fragmenty poświęcone miastu w dobie ukraińskiej. Co prawda autor sygnalizuje problemy związane z ukrainizacją przestrzeni miasta, ale są to jedynie drobne uwagi wymagające dalszego rozwinięcia. Być może jednak
Ch. King jako historyk potrzebował nieco większego dystansu czasowego umożliwiającego szersze omówienie zagadnienia ukraińskiej Odessy.
Nie znaczy to, że nie można się pokusić o tego typu opowieść, czego
przykładem jest książka T. Richardson (2008).
Zabiegiem narracyjnym autora, który może docenić czytelnik,
jest próba pokazania historii miasta nie tylko jako dziejów przestrzeni
urbanistycznej wypełnionej masą obywateli Odessy, ale także jako
historii poszczególnych jednostek, których życie w wyraźnym stopniu
było kształtowane poprzez odeskie urodzenie i wychowanie. Ten
świadomy zabieg z jednej strony w swoisty sposób ożywia miasto,
pokazując jego witalność, z drugiej zaś uzmysławia, jak wielki potencjał miała Odessa, i być może ma nadal, w kształtowaniu wybitnych
jednostek.
Ch. King w Odessie widzi miasto, które już od samego początku
istnienia, czyli od 1794 r., miało zdolność łączenia różnorodności
etnicznej i kulturowej. Jednocześnie dostrzega w nim ogromną dynamikę społeczną przekształcającą przestrzeń zamieszkania i jej charakter z pokolenia na pokolenie. Odessa w oczach autora to miasto,
w którym wyraźna była cienka warstewka rosyjskiej kultury powlekająca żydowsko-grecko-włoskie jądro (King 2016b: 16) i które nieustannie doświadczało zarówno bogactwa, jak i niedostatku. Ch. King
podkreśla także, że Odessa na przestrzeni wieków, wchodząc w skład
Imperium Rosyjskiego, ZSRR, Rumunii czy Ukrainy, pozostawała
zawsze wielonarodową, swarliwą wyspą różnorodności na styku morza i stepu, dla której własna pstrokata tożsamość stanowi nieustające zagrożenie (King 2016b: 16).
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RECENZJE

W wydanej w październiku 1947 r. instrukcji Ofensywa kleru a nasze zadania Dyrektor Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego (MBP) płk Julia Brystygier uznała zwalczanie „wrogiej
działalności kleru” za najtrudniejsze z zadań, jakie stały przed organami
bezpieczeństwa. Właściwie nie zmieniło się to przez cały okres rządów
komunistycznych w Polsce i choć słowa te odnosiły się jedynie do duchowieństwa, to można uznać, że tym najtrudniejszym zadaniem była
walka z religią oraz skupiającym ponad 90% społeczeństwa Kościołem
katolickim (w mniejszym stopniu z innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi). Władza komunistyczna widziała w nich ideologicznego
i politycznego konkurenta. Politykę wyznaniową państwa charakteryzowało dążenie do laicyzacji społeczeństwa przez metodyczne ograniczanie praw Kościołów, zwłaszcza katolickiego, do swobodnego prowadzenia działalności duszpasterskiej (Dziurok 2004: 17).
Od samego początku komuniści upatrywali w Kościele katolickim
wroga. Duchownych traktowali jako „agentów i szpiegów Watykanu”,
czyli według ich mniemania – imperialistycznego Zachodu. Polscy komuniści uważali, że władzę nad narodem będą mogli osiągnąć tylko
wówczas, gdy rozbiją Kościół i przejmą nad nim całkowitą kontrolę
(Marecki, Musiał 2007: 6).
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W 2016 r. ukazała się książka o autorce wspomnianej na początku
instrukcji – płk Julii Brystygier, która piastowała stanowisko dyrektora
Departamentu V MPB. Jest to kolejna praca poświęcona tej osobie, nie
tyle ze względu na jej zasługi, bo o tym nie może być mowy, ile z powodu jej działalności w osławionym MBP, a także otaczających ją mitów
i sensacyjnych opowieści, niektórych nawet z nutą wzruszenia, o czym
poniżej.
Płk Julia Brystygier była jedną z czołowych postaci aparatu represji
w powojennej Polsce okresu stalinowskiego. Kreowała i odpowiadała za
metody i formy walki z Kościołem katolickim i innymi Kościołami oraz
związkami wyznaniowymi. W historii zapisała się jako „Krwawa Luna”.
Czy jednak była taka faktycznie, czy jest to kolejny niepotwierdzony mit
na jej temat? Publikacje, jakie do chwili obecnej ukazały się na rynku
wydawniczym, nie wyjaśniły w satysfakcjonującym stopniu wątpliwości
dotyczących postaci „Krwawej Luny”.
Biografia autorstwa Iwony Kienzler, bo jej poświęcić pragnę moją
recenzję, zatytułowana została: Krwawa Luna i inni. Prokuratorzy
i śledczy systemu stalinowskiego w Polsce.
Już sama forma tytułu budzi moje wątpliwości. Nie rozumiem, dlaczego I. Kienzler zestawiła niejako Brystygier z takimi postaciami jak
Stefan Michnik czy też Helena Wolińska. Dlaczego właśnie z nimi?
W recenzowanej biografii nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie.
Równie dobrze mogła scharakteryzować płk. Anatola Skulbaszewskiego
czy też gen. Stanisława Zarako-Zarakowskiego. Dlaczego w tym gronie
znalazł się Julian Polan-Haraschin? Kolejne pytanie, na które nie ma
odpowiedzi w książce.
Brystygier była funkcjonariuszką resortu bezpieczeństwa, a nie wymiaru sprawiedliwości, nawet tak skompromitowanego jak w latach
stalinizmu w Polsce. Dlaczego do tego grona Autorka dobrała również
płk. Jacka Różańskiego, a nie ppłk. Adama Humera czy też płk. Anatola
Fejgina? W tym zakresie nie widzę bezpośrednich związków i tak skonstruowany tytuł monografii uważam za wadliwy. W mojej ocenie Kienzler niepotrzebnie w opracowaniu poświęconym tak kontrowersyjnej postaci jak Brystygier połączyła wątki działalności Departamentu V MBP
i komunistycznego wymiaru sprawiedliwości.
Mam również uwagi do konstrukcji książki. Opracowana została
w luźnej konwencji tematycznej związanej z konkretnymi postaciami
przywoływanymi w kolejnych rozdziałach. Brakuje mi tutaj narracji
przyczynowo-skutkowej pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Pracę otwierają wstęp oraz dwa rozdziały, które – jak wnioskuję –
miały być formą wprowadzenia do tematyki, niejednolitej jednak, jak już
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zaznaczyłem. Rozdział pierwszy poświęcony został analizie aktów
prawnych wprowadzanych przez komunistów w pierwszych latach powojennych, unormowania te umożliwiały im przejęcie władzy w Polsce.
Drugi rozdział poświęcony został genezie i działalności aparatu bezpieczeństwa. Autorka słusznie akcentuje w tym miejscu, iż komuniści nie
tylko naginali obowiązujący system prawny do swoich potrzeb, ale przy
pomocy licznych oszustw, jak np. wybory w 1947 r., przejęli władzę
w powojennej Polsce. Zdawali sobie przy tym sprawę, że nie będą
w stanie rządzić bez pomocy sprawnie działającego aparatu bezpieczeństwa. Dlatego też, jak zauważa Autorka, nie szczędzili środków finansowych na jego rozwój i działalność. W sumie dwa rozdziały na poprawnym poziomie.
Kolejny rozdział, merytorycznie adekwatny do części tytułu książki,
jest poświęcony bezpośrednio Julii Brystygier. Składa się z podrozdziałów zatytułowanych: Lwowskie lata Julii Brystygier, Pod skrzydłami
Wielkiego Brata, Związek Patriotów Polskich, Towarzyszka Dyrektor,
Wojna z Kościołem, Luna i ucieczka Józefa Światły, Neofitka z Lasek.
Moim zdaniem opracowane przez Autorkę podrozdziały powinny stanowić właściwy schemat całej pracy. Analiza tej części monografii nasuwa mi spostrzeżenia, że Kienzler po prostu zabrakło pomysłu na dalsze partie tekstu i dlatego uzupełniła tematykę pracy o zagadnienia wymiaru sprawiedliwości i postaci poszczególnych prokuratorów.
Jako najciekawsze elementy w tym rozdziale postrzegam dwa tematy: karierę Brystygier w aparacie represji oraz jej życie w „cywilu” po
odejściu z resortu bezpieczeństwa. W pierwszym przypadku Autorka
ciekawie opisała błyskotliwą karierę Brystygier w bezpiece, m.in. jej
szybkie awanse: 1944 rok – oficer w stopniu podporucznika, rok później
dyrektor departamentu w ministerstwie. Za najbardziej interesujący epizod w tym rozdziale, i jednocześnie dobrze opisany, uważam wykazaną
przez Autorkę walkę Brystygier z Kościołem rzymskokatolickim,
a szczególnie z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Autorka jasno wykazała, że to właśnie Brystygier była „mózgiem” operacji związanej
z rozpracowaniem i aresztowaniem kardynała S. Wyszyńskiego. Nie
znalazłem jednak w tym miejscu klarownej oceny jako zjawiska społecznego tak zaciekłej nienawiści ze strony Brystygier wobec Kościoła
katolickiego i religii. Przypominam, że Brystygier odebrała gruntowne
wykształcenie humanistyczne (doktor filozofii), co zauważa Autorka. Na
tym tle zdecydowanie „odstawała” od swoich współpracowników z resortu – tępych i niewykształconych. Jak przytacza Jan Żaryn w swojej
publikacji dotyczącej Brystygier, w czasie jednej z rozmów z kardynałem Wyszyńskim, kiedy ten podarował jej Pismo Święte, przyznała ona,
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że zna tę księgę, a najbardziej lubi czytać Ewangelię według Świętego
Mateusza (Żaryn 2005: 48).
Czy walka z Kościołem i religią katolicką wynikała z wiary Brystygier w „religię komunizmu”? Odpowiedzi na to pytanie w tekście Kienzler niestety nie odnalazłem. A może za postawą Brystygier stała zakamuflowana fascynacja religią zmieszana z racjonalizmem materialistycznym? Na to pytanie również Autorka nie odpowiedziała, podsuwając
jedynie pewne przesłanki. Wymienię tylko w tym miejscu zaznajomienie
się Brystygier w trakcie hospitalizacji w szpitalu z pewną zakonnicą,
która była nawróconą na katolicyzm niewidomą Żydówką. Podczas ich
wspólnego pobytu w szpitalu Brystygier czytała jej książki o tematyce
religijnej. Po pewnym czasie obie miały się spotkać ponownie w ośrodku
zakonnym w Laskach.
Podrozdział Neofitka z Lasek powinien być najciekawszy. Niestety,
nie jest. Ten okres w życiu Brystygier owiany jest licznymi mitami
i niedomówieniami, sensacyjnymi doniesieniami o jej działalności
i związkach z ośrodkiem zakonnym w Laskach oraz o rozpracowywaniu
Brystygier przez organa bezpieczeństwa. Nie dowiadujemy się, jak wyglądał schyłek jej życia. Ten etap egzystencji Brystygier ociera się
o pewien „romantyzm”. Czy „Krwawa Luna” przeszła konwersję i zakończyła życie jako katoliczka? Tego nie przeczytamy w tym podrozdziale. Jako usprawiedliwienie dla Autorki zaznaczę, że w sposób jednoznaczny z tym elementem biografii Brystygier nie dali sobie rady Jan
Żaryn czy też Patrycja Bukalska w swoich publikacjach poświęconych
postaci „Krwawej Luny”.
Jako najsłabszy element tego rozdziału oceniam podrozdział związany z ucieczką ppłk. Józefa Światły z Polski. Nie wykazała Autorka
moim zdaniem żadnego związku ze spektakularną poniekąd ucieczką
prominentnego oficera MBP, jakim był ppłk J. Światło, z postacią Brystygier. Nie wiem, jaki cel przyświecał Autorce, która zadała sobie trud
pisania o Światle. Szukanie sensacji? Podobnie spektakularna i do dziś
niewyjaśniona była ucieczka z Polski innego prominenta z komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, płk. Michała Goleniowskiego – byłego
wiceszefa Głównego Zarządu Informacji WP oraz dyrektora w Komitecie do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.
Dwa kolejne rozdziały, jak zaznaczyłem powyżej, poświęcone zostały komunistycznym prokuratorom Stefanowi Michnikowi i Helenie
Wolińskiej. W odniesieniu do S. Michnika odnalazłem jeden ciekawy
wątek w jego karierze opisany przez Autorkę, mianowicie jego tajną
współpracę z organami Informacji Wojska Polskiego. Zagadnienie stosunkowo słabo opisane przez badaczy działalności komunistycznego
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kontrwywiadu wojskowego, takich jak Władysław Tkaczew, Jerzy
Poksiński, Zbigniew Palski czy też Piotr Semków. Rzuca to pewne światło na działalność komunistycznego wymiaru sprawiedliwości, ale nie
pokazuje bezpośrednich związków z postacią Brystygier.
Podtrzymuję negatywną ocenę umieszczenia w tekście rozdziału poświęconego H. Wolińskiej. Łączy ją z postacią Brystygier jeden zaledwie aspekt biografii. Rzecz dotyczy późnych lat życia obu postaci. Zarówno Brystygier, jak i Wolińska nigdy nie zostały osądzone i rozliczone
za swoje zbrodnie. Będąc w „cywilu”, prowadziły raczej spokojne życie.
Szczególnie Wolińska korzystała z jego uroków, mieszkając w Oksfordzie. Kienzler trafnie przytoczyła dotyczące Wolińskiej określenie związane z tym, jak była postrzegana – „miła, starsza pani”.
Kolejny rozdział pracy poświęcony został Józefowi Różańskiemu.
Z wymienionym łączyła Brystygierową długoletnia znajomość, jeszcze
z czasów pobytu na terenie ZSRR. Ten rozdział jest w gruncie rzeczy krótką
biografią J. Różańskiego. Całkowicie zbędny w całości pracy. W tym miejscu Autorka powinna raczej skupić się na relacjach służbowych i prywatnych pomiędzy Brystygier a Różańskim, gdyż łączyła ich skrywana niechęć
oraz rywalizacja o pozycję w aparacie bezpieczeństwa i partii komunistycznej. Ten wątek został ujęty dosłownie w kilku zdaniach. Autorka skoncentrowała się na działalności Różańskiego w pionie śledczym MBP, ukazując
go jako ofiarę czystek w tym resorcie po 1956 r.
Pracę zamyka rozdział poświęcony postaci komunistycznego sędziego – Juliana Polan-Haraschina zwanego „Krwawym Julkiem”. Jeżeli
oba pejoratywne określenia, tj. „Krwawa Luna” oraz „Krwawy Julek”,
były głównym powodem umieszczenia postaci J. Polan-Harashina
w recenzowanym tekście, to jest to moim zdaniem niewystarczająca
przesłanka. Zaznaczam zresztą, że Kienzler na łamach swojej pracy
w żadnym miejscu racjonalnie nie wyjaśniła, dlaczego Brystygier doczekała się przydomka „Krwawa Luna”. W tym zakresie Autorka porusza
się w orbicie mitów i niepotwierdzonych informacji.
Biografia komunistycznego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie J. Polan-Haraschina tylko w jednej kwestii jest zbliżona
do losów Brystygier. Mianowicie po odejściu z komunistycznego sądownictwa znalazł się on w operacyjnym zainteresowaniu organów SB,
podobnie jak Brystygier. Następnie został pozyskany do współpracy
z SB jako TW. Tego „zaszczytu” Brystygier nie dostąpiła. PolanHarashin przez wiele lat był wykorzystywany do rozpracowywania środowiska krakowskich duchownych.
W przygotowaniu książki Autorka wykorzystała ogólnie dostępne
opracowania oraz materiały źródłowe wytworzone przez cywilne organa
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bezpieczeństwa. Zaletą pracy jest dobra narracja tekstu. Język monografii jest przystępny dla każdego czytelnika, nie tylko dla zawodowego
historyka specjalizującego się w dziejach najnowszych.
Podsumowując, przyznaję, że Iwona Kienzler podjęła się trudnego
zadania, pisząc o tak kontrowersyjnej postaci jak płk Julia Brystygier.
Abstrahując od niemalże wzruszającej hipotezy o konwersji „Krwawej
Luny”, czemu przez wiele lat skwapliwie zaprzeczał jej syn Michał Brystygier, należy pamiętać, że była to funkcjonariuszka komunistycznego
aparatu represji, a zważywszy na jej stanowisko służbowe, była bezpośrednio odpowiedzialna za walkę z Kościołem i religią katolicką w Polsce.
Brystygier jako dyrektor Departamentu V MBP wkroczyła na wyjątkowo wrażliwy dla polskiego społeczeństwa i ugruntowany ponadtysiącletnią tradycją oraz historią narodowy grunt.
Osobiście zastanawiam się, podobnie jak Autorka książki, czy Brystygier u schyłku życia towarzyszyła refleksja o porażce, jaką poniosła
w walce z Kościołem. Kienzler, tak jak wcześniej Żaryn czy też Bukalska, przytacza w swojej monografii doniesienia agenturalne TW rozpracowujących Brystygier o jej poczuciu winy i refleksji. Brakuje mi jednak
jednoznacznego potwierdzenia. Może sam jestem jak niewierny Tomasz?
Obawiam się, że intencją Kienzler, w opozycji do rzetelnych badań,
było raczej szukanie sensacji historycznej i jej opisywanie, gdyż Brystygier swoim życiem dostarczała wielu powodów do plotek i ciekawostek,
nie tylko w eschatologicznym okresie jej życia, ale i w latach wcześniejszych, kiedy to współtowarzysze partyjni i resortowi lansowali jej postać
poprzez pryzmat rzekomego wyuzdanego życia seksualnego. Z lektury
książki Kienzler nie dowiemy się tak naprawdę, jaką postacią była
płk Julia Brystygier.
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SPRAWOZDANIA

W połowie czerwca 2017 r. w kompleksie dydaktycznym Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce historycznomilitarnej związanej z dwoma światowymi konfliktami XX wieku. Była
to już czwarta konferencja organizowana wspólnie przez lwowską akademię oraz Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jednym
z głównych celów corocznych spotkań, oprócz oczywiście wymiany efektów badań naukowych i dyskusji nad aktualnymi problemami badawczymi,
jest integracja polskiego i ukraińskiego środowiska historyków.
Konferencja rozpoczęła się 15 czerwca od sesji plenarnej. Oficjalnego otwarcia dokonał rektor-komendant prof. gen. Paweł Petrowycz Tkaczuk, który przywitał przybyłych gości. Następnie w imieniu prezydenta
Ukrainy Petra Poroszenki głos zabrał Wasyl Borysowicz Pawłow, zastępca Kierownika Administracji Prezydenta. Jako trzeci wystąpił dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak, który w zastępstwie dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego prof. Pawła Graty reprezentował polską delegację w części
oficjalnej konferencji.
Po wystąpieniu gości honorowych rozpoczęto sesję plenarną, w trakcie
której wygłoszono cztery referaty. Pierwszy prelegent, prof. Wołodymyr
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Wasylowycz Trofymowycz, przedstawił temat Symon Petlura i Józef Piłsudski: ciernista droga do porozumienia (1919–1920). Następnie dr hab.
prof. UR Andrzej Bonusiak omówił kwestie związane z Wielką Wojną
i konfliktami po I wojnie światowej w pamięci i działaniach mniejszości
polskiej na współczesnej Ukrainie. Po nim prof. Mykoła Romanowycz
Lytwyn wygłosił referat pt. Wolontariat na Ukrainie: historia i współczesność. Jako ostatni w tej części głos zabrał prof. Maciej Franz, który
omówił rolę i znaczenie śródziemnomorskiego teatru działań wojennych
w latach 1939–1945.
W przerwie uczestnicy wzięli udział we wspólnej sesji fotograficznej na
placu apelowym Akademii. Obrady wznowiono w sekcji poświęconej historii rozwoju sprzętu wojskowego i techniki militarnej. W sesji tej wygłoszono 10 referatów. Prof. Henryk Ćwięk omówił temat Kryptologia w służbie
wywiadu (czasu pokoju i wojny); dr V.V. Tatarczuk przedstawił referat
pt. Аviation activity in Kyiv polytechnic institute during the first world war
(1914–1918). Dr Mariusz Kardas wygłosił prelekcję nt. fortyfikacji stałych i
polowych wybrzeża polskiego w latach 1920–1939, zaś dr doc. P.W. Szacki
omówił państwowo-prywatne partnerstwo w wojskowo-technicznej sferze
na przykładzie idei prywatnej szkoły lotnictwa w Kijowie (luty 1918 r.).
Następnie głos zabrała dr Malwina Siewier, wygłaszając referat pt. I wojna
światowa w eterze. O szyfrach wywiadu niemieckiego. Temat Działania
bojowe Armii Czerwonej w latach II wojny światowej przedstawił prof.
S.W. Sydorow, natomiast dr A.A. Kawun przybliżył Zabezpieczenie uzbrojeniem wojsk OP w latach II wojny światowej. Prof. S.W. Terskij wygłosił
referat Uzbrojenie i fortyfikacje na obszarze Ziemi Halickiej w okresie przynależności do Państwa Kijowskiego. Dwa ostatnie referaty dotyczyły przemysłu zbrojeniowego w Charkowie. Wystąpienie dr N.G. Annimenkowej
dotyczyło działalności wydziału obrabiarek Charkowskiej Fabryki Parowozów w celu wzmocnienia obronności Imperium Rosyjskiego (1897–1904),
zaś dr I.O. Ammienko omówiła organizację prac naukowo-badawczych
і badawczo-konstruktorskich w zakresie obronności w Charkowskiem Zakładzie Elektromechanicznym w latach 1920–1930. Obrady pierwszego
dnia konferencji zakończyła dyskusja.
Wieczorem nastąpiła część nieoficjalna, na którą złożyła się uroczysta kolacja wraz z przedstawicielami władz Akademii i honorowymi
gośćmi. Kuluarowe rozmowy były urozmaicone wystąpieniami zespołu
muzycznego Akademii, który przygotował program artystyczny złożony
z najbardziej znanych utworów kultury polskiej i ukraińskiej.
Obrady wznowiono 16 czerwca. Tego dnia pracowano w trzech kolejnych panelach. Pierwszy z nich poświęcony został problemom sztuki
operacyjnej. Analizę partnerstwa wschodniego Unii Europejskiej przed-
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stawił prof. Ołeksij Mykołajowycz Sychyj. Operację Kadesh/Musketeer
z 1956 r. jako pokłosie II wojny światowej omówili prof. Edyta Czop
oraz dr Krzysztof Mroczkowski. Zastosowanie lotnictwa radzieckiego
podczas pacyfikacji zbrojnego powstania na Węgrzech w 1956 r. zanalizował dr doc. Rostysław Iwanowycz Pylawec. Niestety, z przyczyn
obiektywnych nie mógł uczestniczyć w konferencji dr Waldemar Jaskólski, który miał wygłosić referat pt. Od Straży Granicznej do Strzelców
Granicznych. Zarys organizacji formacji granicznych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1919–1921. Wykorzystanie bojowe formacji kozackich
w latach I i II wojny światowej stanowiło temat wystąpienia prof. Wadyma Wasylowycza Zadunajskyego. Z kolei dr Tomasz Matusiak przedstawił wykorzystanie polskich wojsk balonowych w przyszłej wojnie –
na marginesie koncepcji gen. bryg. Francois-Lon Lévêque’a. Dr Agata
Woźniak-Krakowian omówiła konsekwencje PTSD wśród uczestników
wojennych zdarzeń traumatycznych. Dr Adam Ostanek przedstawił referat pt. Wielka – mała bitwa… Bój pod Zadwórzem 17 sierpnia 1920 roku
i jego znaczenie w wojnie polsko-rosyjskiej.
Kolejny panel poświęconym został biografistyce. W tej części
przedstawiono dziewięć wystąpień. Jako pierwszy głos zabrał prof. Wiktor Jewstachijowycz Hołubko, który przedstawił obraz oficera ukraińskiej armii według wizji czołowych działaczy rewolucji narodowej 1917–
1921. Dr Paweł Korzeniowski przybliżył sylwetkę gen. Iana Hamiltona,
w referacie zatytułowanym Gen. Ian Hamilton i Gallipoli, czyli współczesna grecka tragedia. Temat Nowe czasy starego pragną słowa... albo
jeszcze raz o ukraińskim systemie terminów wojskowych wygłosił profesor Bohdan Zinowijowycz Jakymowycz.
Referat pt. Kaznodzieja – promotor psychologii wojskowej. Kapelan
Norman Kouplend i jego książka „Psychologia і żołnierz” przedstawił mgr
Taras Lubomyrowycz Hrycewycz. Po nim głos zabrała dr Olha Myroniwna
Szeluch, prezentując działalność Wasyla Simowycza w obozach dla ukraińskich jeńców wojennych w Austrii і Niemczech w latach 1914–1919. Wojskowo-polityczna działalność Mychajła Matczaka stała się tematem prelekcji prof. Ihora Jarosławowycza Solara. Poblematykę badań historycznych
dotyczących życiowej drogi hetmana Ukrainy Piotra Konaszewicza Sahajdacznego poruszył mgr Roman Bohdanowycz Mełeh. Z kolei mgr Natalia
Mykołajiwna Marcinko zaprezentowała czarnomorską myśl geopolityczną
Jurija Łypy. Ostatni referat w tej części, wygłoszony przez mgr. Andrija
Jurijowycza Szczehłowa, dotyczył lwowskiego garnizonu w okresie międzywojennym i jego wpływu na życie miasta.
Ostatnia sekcja została poświęcona wystąpieniom związanym ze stuleciem odrodzenia wojska ukraińskiego i rocznicy powstania sił zbroj-
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nych Ukraińskiej Republiki Ludowej. Obejmowała ona osiem referatów.
Jako pierwszy głos zabrał dr Andrij Olehowycz Naumenko, który przedstawił „Pierwszy Ukraiński Zjazd Wojskowy – początek formowania
ukraińskiego wojska”. Z kolei prof. Oleksandr Josypowycz Demianiuk
wygłosił referat pt. Szara dywizja: kwestie formowania i kompletowania
na Wołyniu. Natomiast dr Piotr Dobrowolski omówił literaturę poświęconą URL w zbiorach polskich bibliotek naukowych. Tematyka wojskowa na stronach „Ukraińskiej Encyklopedii Powszechnej” została omówiona przez prof. Stepana Mykołajowycza Borczuka. Pokrewny temat
przedstawiła dr Olha Andrijewna Jarosławiwna, której wystąpienie dotyczyło wpływu rewolucji ukraińskiej z lat 1917–1921 na formowanie
terminologii wojskowej. Podwaliny współczesnej ukraińskiej terminologii wojskowej omówiła natomiast dr doc. Kławdija Wasyliwna Panasiuk.
Ukrainizacja okrętów we flotach wojskowych i flotyllach Imperium Rosyjskiego w 1917 roku stała się tematem wystąpienia dr. Ihora Stepanowycza Peczeniuka. Ostatnie wystąpienie w tym panelu, a także całej
konferencji, należało do pchor. Anastazji Mychajliwny Dniprowskiej,
która omówiła rolę kobiet w szeregach Ukraińskich Strzelców Siczowych.
W sumie w trakcie obrad wygłoszono 39 referatów w sesji plenarnej
i czterech panelach tematycznych. Konferencja została oficjalnie zamknięta na posiedzeniu plenarnym, w trakcie którego rektor-komendant
Akademii wręczył przedstawicielom ośrodków naukowych i instytucji
pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy konferencji przyjęli także szereg postulatów badawczych, wśród których wymieniono potrzebę dalszych
spotkań i kontynuowanie badań na temat militarnych dziejów wojen
światowych, z których wyciągane wnioski są wciąż aktualne, szczególnie w kontekście bardzo dynamicznej sytuacji międzynarodowej i przemian w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. W odpowiedzi na
te wnioski przedstawiciele Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we
Lwowie oraz Wydziału Socjologiczno-Historycznego uzgodnili, że
w roku 2018 zostaną zorganizowane dwie wspólne konferencje. Wiosną
2018 roku w Rzeszowie odbędzie się konferencja historycznowojskowa,
zaś jesienią we Lwowie konferencja poruszająca szeroko rozumiane
problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
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W czerwcu 2017 r. w sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły
się obrady drugiej edycji międzynarodowej konferencji naukowej „Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej”. Organizatorem konferencji
był Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy
z władzami Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR. W skład rady naukowej weszło 14 profesorów reprezentujących Uniwersytety w Rumunii
(Uniwersytet Oradejski), Grecji (Uniwersytet Peloponeski), Słowacji
(Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie oraz Uniwersytet Preszowski), Polsce (Uniwersytet Rzeszowski), na Węgrzech (Uniwersytet
św. Stefana w Godollo) oraz na Łotwie (Międzynarodowa Akademia
Bałtycka w Rydze). Sekretarzem konferencji była dr Dorota Rynkowska,
a członkami komitetu organizacyjnego dr Magdalena Pokrzywa, dr Sławomir Wilk, dr Jarosław Kinal oraz mgr Mariola Kinal.
W konferencji aktywny udział wzięło 29 uczestników: 18 reprezentujących pięć wiodących krajowych instytucji naukowych zajmujących
się problematyką pracy socjalnej (Uniwersytet Papieski im Jana Pawła II,
Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Rzeszowski) oraz 11 prelegentów delegowanych z uczelni zagranicznych (Uniwersytet Preszowski,
Uniwersytet Peloponeski, Uniwersytet w Oradei, Batlic International
Academy w Rydze).
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W imieniu władz Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestników przywitał oraz uroczyście otworzył konferencję prof. zw. dr hab. Marek Koziorowski, prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. nauki i współpracy
z zagranicą, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dwie kwestie:
umiędzynarodowienia badań naukowych oraz potrzebę prowadzenia
interdyscyplinarnych badań naukowych. Na zakończenie życzył uczestnikom konferencji udanych obrad i owocnych dyskusji.
Na program konferencji złożyły się trzy panele: profesorski, międzynarodowy oraz polskojęzyczny. Panel profesorski poprowadził dr hab.
Andrzej Lipczyński, prof. UR, a wykładem otwierającym było wystąpienie prof. dr Marii Machalovej z Uniwersytetu Preszowskiego dotyczące
paradygmatu edukacyjnego w pracy socjalnej. Prelegentka zaprezentowała aktualne wyniki badań przeprowadzonych na dużej próbie badawczej. Drugim wystąpieniem w tej sesji był wykład dr hab. Małgorzaty
Dudy, prof. Uniwersytetu Papieskiego im Jana Pawła II, zatytułowany
Starość jako wyzwanie i zadanie współczesnej pracy socjalnej – wybrane
aspekty, w którym sygnalizowała m.in. potrzebę zwiększenia zainteresowania pracowników socjalnych problematyką opieki nad osobami
starszymi i ich aktywizacji w kontekście starzejącego się społeczeństwa.
W kolejnym wystąpieniu prof. Tomas Hangoni z Uniwersytetu Preszowskiego zaprezentował schematy komunikacji interpersonalnej w pracy
socjalnej, wskazując na potrzebę doboru narzędzi i technik komunikacyjnych w pracy z klientem do odpowiedniego typu działania. W dalszej
części wystąpił dr Boguslav Kuzysin, który przedstawił najnowsze wyniki badań nad superwizją na Słowacji. Wystąpienie dr. hab. Andrzeja
Lipczyńskiego dotyczyło osób z zaburzeniami psychicznymi będących
specyficznym typem odbiorców działań z zakresu pracy socjalnej.
Dalsza część konferencji została podzielona na dwa panele: międzynarodowy oraz polskojęzyczny. W panelu międzynarodowym, prowadzonym przez dr. Jarosława Kinala, zaprezentowano 11 referatów. Wystąpienie inauguracyjne wygłosił dr Andriej Nikulin z Uniwersytetu Preszowskiego, który omówił współczesne narzędzia psychologiczne wykorzystywane w pracy z dysfunkcyjną rodziną. W dalszej części konferencji dr Maros Sip (Uniwersytet Preszowski) charakteryzował działania
pracownika socjalnego w pracy z osobami starszymi. W trzecim wystąpieniu dr Jarosław Kinal zaprezentował wewnętrzne i zewnętrzne czynniki kreujące wizerunek instytucjonalny w pracy socjalnej. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie mgr Jagody Przybysz z Uniwersytetu
Łódzkiego dotyczące zjawiska migracji jako wyzwania dla służb społecznych. Zaprezentowane przez mgr Przybysz wyniki badań oraz ich
interpretacja wywołały ożywioną dyskusję związaną z wymianą poglą-
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dów i rozwiązań implementowanych przez władze krajów, z których
pochodzili uczestnicy panelu (Polska, Słowacja, Rumunia, Łotwa).
W dalszej części panelu zaprezentowano m.in. referaty dotyczące niepokoju w osobowości neurotycznej (Klara Łukasiewicz), kwestii aktywizacji
mniejszości romskiej w Rumunii (dr Laura Ardelean z Uniwersytetu Oradejskiego), pomocy młodocianym w XX wieku w Grecji (prof. Despina
Karakatsani z Uniwersytetu Peloponeskiego w Koryncie), turystyki społecznej jako narzędzia aktywizacji osób z terenów wiejskich (prof. Marina Gunare z Międzynarodowej Akademii Bałtyckiej w Rydze). Prezentacje wywoływały żywą dyskusję między uczestnikami panelu.
Równolegle z panelem międzynarodowym trwały obrady w panelu
polskojęzycznym prowadzonym przez dr Dorotę Rynkowską. Zaprezentowano w nim 11 referatów obejmujących m.in. kwestię działalności Caritas Spes na Ukrainie (dr Adam Kulczycki), problematykę wejścia na rynek
pracy młodych osób dotkniętych niepełnosprawnością (dr Katarzyna
Kutek-Sładek), mediację jako działanie wobec klientów MOPS-ów
(dr Małgorzata Artymiak), problematykę wypalenia zawodowego wśród
pracowników socjalnych (mgr Krzysztof Jamroży), prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce (mgr Michał Skóra), coaching i mentoring jako narzędzia pracy socjalnej (mgr Paula Sałapa).
W podsumowaniu konferencji dr hab. Andrzej Lipczyński, prof. UR,
podziękował wszystkim za interesujące wystąpienia oraz zaprosił do
uczestnictwa w kolejnej, trzeciej już, edycji zaplanowanej na 2018 rok.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Centralny Okręg Przemysłowy.
W kierunku innowacyjnej gospodarki w Polsce.
Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”,
Stalowa Wola, 8 września 2017 r.
W roku 2017 przypada osiemdziesiąta rocznica zainicjowania budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli największego programu modernizacyjnego Drugiej Rzeczypospolitej, programu nastawionego na przeobrażenie Polski w państwo nowoczesne, uprzemysłowione,
bezpieczne, wolne od nierówności i konkurencyjne ekonomicznie wobec
zagranicy. Dla inicjatora budowy COP, wicepremiera i ministra finansów – Eugeniusza Kwiatkowskiego ten ograniczony terytorialnie projekt
nie był celem samym w sobie, a jedynie punktem wyjścia do całościowego piętnastoletniego programu rozwojowego, który do roku 1954 miał
przynieść realizację przedstawionych wyżej celów. Wybuch wojny to
wprawdzie uniemożliwił, jednak idea Centralnego Okręgu Przemysłowego przetrwała nie tylko w pamięci i historiografii, o czym przekonują
wciąż ukazujące się liczne publikacje na ten temat, ale również w realiach życia społecznego i gospodarczego terenów objętych kiedyś inwestycjami COP.
Centralny Okręg Przemysłowy powstawał przed wojną na obszarach
części ówczesnych województw kieleckiego, lubelskiego i lwowskiego,
a jego region przetwórczy, najważniejszy z punktu widzenia kreowania
nowych inwestycji, ulokowany został na terenach, które współcześnie
wchodzą w skład województwa podkarpackiego. Co istotne, podjęte
1
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w ramach COP procesy inwestycyjne znalazły swą kontynuację po
II wojnie światowej, a większość dawnych copowskich przedsiębiorstw
do dzisiaj stanowi o potencjale przemysłowym miejscowości, w których
powstawały. Pamięć o Centralnym Okręgu Przemysłowym oraz jego
twórcach jest wskutek tego szczególnie żywa właśnie na Podkarpaciu,
a dowodem tego jest zarówno działalność odwołującej się do przedwojennych tradycji Doliny Lotniczej, jak i dążenie do upamiętnienia wydarzeń i osób, które osiemdziesiąt lat temu zainicjowały w wielu przypadkach procesy rozwojowe w tym zapomnianym wcześniej zakątku Rzeczypospolitej. W związku z przypadającą w roku 2017 rocznicą w regionie odbyło się wiele okolicznościowych wydarzeń, z kwietniową uroczystą sesją sejmiku województwa podkarpackiego poświęconą 80-leciu
powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego na czele. Nie mogło
zabraknąć również spotkań naukowych odnoszących się do inicjatywy
Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Jednym z nich stała się konferencja zorganizowana we wrześniu
w Stalowej Woli – mieście będącym symbolem Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Powstało ono wszak wraz z budowanymi w ramach
projektu Zakładami Południowymi i do dzisiaj stanowi żywy dowód na
trwałość idei przedwojennych twórców marzenia o nowoczesnej Rzeczypospolitej. Warto zaznaczyć, że wrześniowa konferencja stanowiła
podsumowanie organizowanych w całym roku 2017 przez władze samorządowe województwa podkarpackiego uroczystości rocznicowych, stąd
też jej znaczenie wybiegało daleko poza ramy spotkania czysto naukowego. Organizatorami sesji były Miasto Stalowa Wola, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz związane z Politechniką Krakowską Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, zaś partnerami
strategicznymi Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Huta Stalowa Wola, Agencja
Rozwoju Przemysłu, Bank PKO BP SA oraz Polska Grupa Zbrojeniowa
SA. Honorowym patronatem objął konferencję Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego
była Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Lucyna Mizera.
Zasadniczym celem konferencji było wskazanie na związki łączące
powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego ze współczesnymi,
zmierzającymi ku innowacyjności przekształceniami w polskiej gospodarce. Wskutek przyjęcia takiego założenia program konferencji podzielony został na trzy wyraźnie wyodrębnione części poświęcone problematyce innowacji widzianej przez pryzmat COP w perspektywie historycznej, współczesności oraz przyszłości, całość zamknęła dyskusja panelowa zatytułowana „Od COP do współczesnej polityki gospodarczej”,
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w której wzięli udział kreatorzy współczesnej polityki gospodarczej państwa oraz prezesi ważnych przedsiębiorstw wywodzących się z czasów
realizacji copowskich inwestycji. Obradom towarzyszyła ekspozycja
„COP w obiektywie przedwojennych reporterów” oraz otwarta w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli wystawa „COP i miasto – nowoczesność i dziedzictwo”.
Konferencja odbyła się na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym
Politechniki Rzeszowskiej i zgromadziła 350 uczestników, a wydarzenie na
żywo relacjonowało Radio Rzeszów. Obrady otworzył, witając wszystkich
zgromadzonych gości, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny, następnie głos zabrali przedstawiciele władz wojewódzkich oraz członkowie komitetu organizacyjnego konferencji. Pierwsza część zatytułowana
„COP – innowacja w historii”, moderowana przez prof. dr hab. Elżbietę
Przesmycką z Politechniki Wrocławskiej, poświęcona została ukazaniu
kontekstu historycznego COP z podkreśleniem wielowymiarowej innowacyjności projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Merytoryczną część konferencji zainicjowało wystąpienie wybitnego znawcy dziejów Centralnego Okręgu Przemysłowego prof. dr. hab.
Mariana Marka Drozdowskiego. Przedstawił on innowacje technologiczne i organizacyjne w Centralnym Okręgu Przemysłowym, posługując się w tym celu bardzo adekwatnym w kontekście miejsca obrad
przykładem Stalowej Woli. W emocjonalnym, ale przemyślanym i obfitującym w wiele interesujących treści wystąpieniu prof. Drozdowski
dowodził, że COP sam w sobie był innowacją, a za najlepsze tego potwierdzenie uznał zarówno stosowane w jego ramach nowoczesne technologie, jak i niespotykane tempo prowadzenia inwestycji przemysłowych, infrastrukturalnych czy też mieszkaniowych.
Do myśli poprzednika nawiązał dr hab. inż. arch. Marcin Furtak
z Politechniki Krakowskiej, który zajął się w swym referacie nowoczesnym charakterem założeń architektoniczno-urbanistycznych Centralnego Okręgu Przemysłowego. Z pomocą bogato ilustrowanej przykładami
prezentacji dowodził nie tylko innowacyjności stosowanych w ramach
COP rozwiązań, ale również ich trwałości – wiele z powstałych w końcu
lat trzydziestych obiektów, a nawet całych osiedli do dzisiaj potwierdza
swą funkcjonalność i korzystnie się wyróżnia we współczesnym otoczeniu architektonicznym.
O trwałości dokonań związanych z Centralnym Okręgiem Przemysłowym mówił w kolejnym wystąpieniu prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Paweł Grata, który zaprezentował „drugie życie” idei
Eugeniusza Kwiatkowskiego w okresie z założenia odrzucającej dorobek
międzywojennej Rzeczypospolitej i rządzonej przez komunistów Polski
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Ludowej. Prelegent wyraźnie wskazał, iż copowskie inwestycje w całym
okresie powojennym pozostawały nie tylko najważniejszymi ośrodkami
przemysłowymi terenów należących przed wojną do Okręgu Centralnego, ale również niezmiennie były nośnikami postępu technicznego
i związanej z nim modernizacji, do końca lat osiemdziesiątych pozostając często liderami w zakresie produkcji eksportowej.
W ostatnim w tej części wystąpieniu dr Krzysztof Kaszuba, Prezes
Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zajął
się Centralnym Okręgiem Przemysłowym jako przykładem patriotyzmu
gospodarczego. Odnosząc się do prowadzonych już w okresie budowy
COP działań propagandowych (promocyjnych) pokazujących przedsięwzięcie jako wielkie osiągnięcie polskiej gospodarki i dowód na jej potencjał, prelegent nawiązał również do współczesnych przykładów patriotyzmu gospodarczego, wyraźnie opowiadając się za tą coraz bardziej
popularną w ostatnich latach ideą.
Sesję drugą „COP – innowacje teraz” poprowadził będący kuratorem
konferencji dr hab. inż. arch. Marcin Furtak. Jej myślą przewodnią stały
się współczesne modernizacyjne odniesienia do copowskich tradycji.
Pierwszy z prelegentów, prof. PRz dr hab. inż. Aleksander Mazurkow
z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej
w Stalowej Woli zajął się copowskimi fundamentami rozwoju uczelni
technicznych. Przypominając podstawowe fakty związane z powstaniem
Centralnego Okręgu Przemysłowego i trwałością podjętych przed wojną
inwestycji, skoncentrował się na znaczeniu dostarczania wysokokwalifikowanych kadr technicznych dla nowoczesnego przemysłu i wynikającym
stąd rozwojem uczelni wyższych oraz ich wydziałów zamiejscowych ściśle skorelowanym z potrzebami współczesnej gospodarki.
Kolejne wystąpienia poświęcone zostały wybranym zagadnieniom
związanym z praktycznymi i teoretycznymi aspektami innowacyjnej gospodarki omawianym w większości z perspektywy wciąż obecnych we współczesnych realiach copowskich tradycji. Bernard Cichocki, Prezes Zarządu
i Dyrektor Generalny Huty Stalowa Wola, czyli spadkobiercy mitu Zakładów Południowych, pokazał na przykładzie prowadzonej przez siebie firmy
znaczenie innowacji we współczesnym przemyśle i ich wpływ na coraz
lepsze wyniki ekonomiczne dobrze radzącego sobie przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej. Aspekty teoretyczne działań restrukturyzacyjnych zaprezentowane zostały w referacie prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na temat możliwości zachowania architektonicznego dziedzictwa poprzemysłowego COP mówiła prof. dr hab. arch. Elżbieta Przesmycka, zaś niezwykle interesujące
i wykorzystujące nowoczesne technologie prace na rzecz stworzenia
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trójwymiarowej mapy termomodernizacyjnej Stalowej Woli przedstawiła dr inż. Anna Romańska-Zapała z Politechniki Krakowskiej.
Sesję trzecią, zatytułowaną „COP – innowacje jutra”, poprowadził
mgr Mateusz Werner z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Treść zaprezentowanych w tej części wystąpień ukierunkowana była na
prezentację perspektyw rozwojowych innowacyjności w polskiej gospodarce w kolejnych latach i dekadach. Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju dr Jerzy Kwieciński zaprezentował obecne i przyszłe możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, wynikające z Planu na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanego potocznie Planem Morawieckiego. Jacek Janas, Prezes Zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola
SA, czyli firmy również kontynuującej copowskie tradycje, przedstawił
prognozy i potrzeby związane z problematyką energii zrównoważonej
w Polsce, natomiast dr Małgorzata Lechwar oraz dr Grzegorz Wisz
z Uniwersytetu Rzeszowskiego wskazali na wzrastającą, mimo wciąż
licznych ograniczeń w tym względzie, rolę klastrów w procesie kreacji
ekosystemu innowacji.
Konferencję zamykała ściśle związana z jej tematyką dyskusja panelowa „Od COP do współczesnej polityki gospodarczej”. Wzięli w niej
udział między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju dr Jerzy
Kwieciński, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Huty Stalowa Wola
Bernard Cichocki, Prezes Zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola SA
Jacek Janas, Prezes Zarządu Banku PKO BP SA Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA Marcin Chludziński oraz
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak z Politechniki Krakowskiej, dyskusję
moderował red. Adam Głaczyński (Polskie Radio Rzeszów). W trakcie
wymiany poglądów uczestnicy panelu zastanawiali się nad podobieństwami i różnicami wyrażającymi się w uwarunkowaniach, założeniach,
realizacji i efektach projektu COP oraz współczesnych prorozwojowych
programów polskiej polityki gospodarczej.
Zwracając uwagę na zupełnie inny przed wojną kontekst geopolityczny, znacznie niższy poziom rozwoju i wyraźnie mniejsze zasoby,
podkreślali wagę i sukcesy podjętych w końcu lat trzydziestych działań
modernizacyjnych. Z drugiej strony wskazywali na współczesne ograniczenia w prowadzeniu nastawionej na rozwój polityki gospodarczej (zagrożenia związane z globalizacją, konieczność dostosowywania gospodarki do wymogów ochrony środowiska, brak możliwości bezpośredniego wspierania przez państwo krajowych przedsiębiorstw), ale zgodnie
uznali, że sytuacja startowa jest obecnie znacznie lepsza niż w czasach
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Możliwości wynikające z obecności na
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wspólnym rynku europejskim, dostęp do nowoczesnych technologii oraz
finansowanie zewnętrzne, a także wielki, choć zagrożony przez emigrację zarobkową, kapitał społeczny mogą stać się podstawą znaczącego
skoku cywilizacyjnego. Nie ma, rzecz jasna, takiego entuzjazmu w społeczeństwie jak w końcu lat trzydziestych XX w., ale za to znacznie
większy niż wtedy potencjał gospodarczy, finansowy, polityczny i ludzki
pozwala wierzyć w skuteczność podejmowanych współcześnie działań
modernizacyjnych. Nawiązując do copowskich osiągnięć, uczestnicy
dyskusji wielokrotnie przywoływali odnoszące się do Planu na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju hasło „Od Planu Kwiatkowskiego do Planu
Morawieckiego”, wskazując w ten sposób na wypływającą z przedwojennych tradycji ciągłość procesów modernizacyjnych w Polsce. Interesująca i dotykające wielu aspektów wpływających na te procesy dyskusja ekspertów zakończyła konferencję.
Sesja okazała się sukcesem organizatorów, o czym świadczą zarówno znakomita frekwencja i duże zainteresowanie mediów, jak i obecność
wielu ważnych osobistości z Wojewodą Podkarpackim dr Ewą Leniart
na czele. Należy również docenić warstwę merytoryczną konferencji,
chociaż trzeba zauważyć, że nie była to klasyczna sesja naukowa. Obok
wystąpień naukowych znalazło się w niej bowiem miejsce na prelekcje
zawierające treści i tezy postulatywne, niepoparte badaniami naukowymi. Wydaje się jednak, że takie było chyba zamierzenie organizatorów
obrad, którzy nie tylko chcieli połączyć przeszłość z teraźniejszością
i przyszłością, ale również świat nauki ze światem gospodarki oraz
polityki. W dużej mierze się to udało, chociaż ci uczestnicy konferencji, którzy byli złaknieni znaczącego poszerzenia wiedzy naukowej na
temat samego Centralnego Okręgu Przemysłowego, mogli poczuć pewien niedosyt.
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji
naukowej „Współczesna polityka bezpieczeństwa –
aspekty militarne i społeczno-gospodarcze”,
Rzeszów, 17–18 października 2017 r.
W październiku 2017 r. odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Współczesna
polityka bezpieczeństwa – aspekty militarne i społeczno-gospodarcze”.
Organizatorami tego przedsięwzięcia były Instytut Nauk o Polityce
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. hetmana Petra Sahajdacznego we Lwowie, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana
Franki, Wydział Stosunków Międzynarodowych. Współorganizatorem
spotkania było Województwo Podkarpackie. Konferencja została objęta
honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
W skład komitetu organizacyjnego weszli: dr hab. Marek Delong
(przewodniczący, Instytut Nauk o Polityce), dr Paweł Korzeniowski (z-ca
przewodniczącego, z-ca Dyrektora Instytutu Historii) oraz sekretarze:
dr Mira Malczyńska-Biały (InoP) i dr Grzegorz Pawlikowski (INoP).
Konferencja dotycząca tematyki współczesnej polityki bezpieczeństwa
ma na Uniwersytecie Rzeszowskim charakter cykliczny – jest organizowana
corocznie od roku 2014. W ostatnim z tego cyklu międzynarodowym wydarzeniu naukowym, które miało miejsce w dniach 17–18 października
2017 r., wzięło udział 35 ekspertów ze środowiska naukowego, cywilnego
1
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oraz wojskowego z Polski i Ukrainy. Znaleźli się wśród nich m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Politechniki Opolskiej, Politechniki Rzeszowskiej.
Uroczystego otwarcia konferencji oraz przywitania gości dokonał
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab.
Sylwester Czopek. W swoim wystąpieniu wskazał na uniwersalizm oraz
aktualny charakter problematyki konferencji. Zachęcił wszystkich
uczestników do interdyscyplinarnej dyskusji oraz wymiany poglądów.
Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrali prof. dr hab.
Agnieszka Pawłowska, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce, oraz prof.
dr hab. Andrzej Bonusiak, dyrektor Instytutu Historii. Reprezentujący
komitet organizacyjny dr hab. Marek Delong podziękował za przybycie
oraz zaznaczył, że konferencja stanowi szeroką płaszczyznę do wieloaspektowej debaty na temat współczesnej polityki bezpieczeństwa
w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym.
Obrady odbywały się w sześciu panelach, w których swoje badania
przedstawiali pracownicy naukowi oraz specjaliści z organizacji pozarządowych. Na sesjach nie zabrakło także studentów, wśród których
większość stanowili studenci nowo otwartego w Instytucie Nauk o Polityce kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
Pierwszą sesję, zatytułowaną „Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego”, prowadził dr hab. Grzegorz Bonusiak, pracownik Instytutu Nauk o Polityce UR. Wystąpienia zainaugurowała
prof. Beata Molo z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego referatem Niemcy wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego w drugiej dekadzie XXI wieku.
Drugim prelegentem był dr hab. Andrzej Zapałowski (UR), który
przeprowadził analizę współczesnych trendów w konfliktach o niskiej
intensywności w Europie. W wystąpieniu przedstawił charakterystykę
oraz współczesne przykłady europejskich konfliktów o niskiej intensywności. Kolejny referat Ewolucja treści systemu bezpieczeństwa zbiorowego jako składnika teorii organizacji międzynarodowych wygłosili
doc. Oleksandr Kuchyk i dr Halyna Kuchyk z Wydziału Stosunków
Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana
Franki. Kolejnym prelegentem był prof. Bartosz Wróblewski (INoP),
który przedstawił referat zatytułowany Paradoks demokratyzacji państw
arabskich na przykładzie wybranych wydarzeń politycznych w Haszymidzkim Królestwie Jordanii w latach 1952–2010. Listę prelengentów
w tej sesji zamknął prof. Krzysztof Żarna, wygłaszając referat Działal-
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ność Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w byłej Jugosławii – casus Rastislava Krsticia.
Obrady w sesji drugiej, zatytułowanej „Polityka bezpieczeństwa
Unii Europejskiej i państw członkowskich”, poprowadziła prof. Beata
Molo. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Grzegorz Bonusiak, który przedstawił referat pt. Przemiany w polityce migracyjnej Królestwa Szwecji
wobec imigrantów w dobie „kryzysu uchodźczego”. Następnie głos zabrały doc. Oksana Krayevska i mgr Khrystyna Vogel z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Iwana Franki. Przedstawiły bardzo aktualne zagadnienie procesów
migracyjnych w Unii Europejskiej. Kolejna prelegentka z Uniwersytetu
Lwowskiego, doc. Marianna Gladysh, przeprowadziła wnikliwą analizę
zagadnienia Role of regional and sub regional alliances in the European
security system (case of the Baltic-Black Sea region). Następny referat,
zatytułowany Unia Europejska w czasach kryzysów: w poszukiwaniu
nowego paradygmatu polityki bezpieczeństwa, wygłosił dr Filip Tereszkiewicz z Politechniki Opolskiej. Na zakończenie drugiej sesji wystąpiła
dr Anna Paterek z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która poddała analizie Kryzys europejskiej polityki bezpieczeństwa
i obrony w świetle 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.
Sesja trzecia, zatytułowana „Polityka bezpieczeństwa w wymiarze
wewnętrznym”, była ostatnią w pierwszym dniu konferencji. Obrady
moderował dr hab. Andrzej Zapałowski. Jako pierwszy wystąpił dr hab.
Marek Delong z referatem pt. Miejsce Rosji w strukturze międzynarodowej według Jewgienija Primakowa. Następnie dr Arkadiusz Machniak
z Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku przedstawił
problem ekoterroryzmu jako zagrożenia o charakterze ponowowczesnym. Kolejny referat wygłosiła doc. Оlena Szczurko (Narodowa
Akademia Wojsk Lądowych we Lwowie), która poddała analizie problem bezpieczeństwa informacyjnego państwa w kontekście współczesnych zagrożeń. Następnym prelegentem był dr Grzegorz Milewski
z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, który
omówił wybrane zagrożenia bezpieczeństwa wymagające użycia policyjnych służb specjalnych. Kolejny referat nt. Attaché obrony (wojskowy) – rola i zadania w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wygłosiła
dr Sabina Olszyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Po niej
wystąpiła dr Mira Malczyńska-Biały, przedstawiając referat pt. Normalizacja europejska a bezpieczeństwo konsumentów. Listę prelegentów
w sesji trzeciej zamknęła mgr Katarzyna Malinowska z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie referatem nt. Zmiany kierunków współczesnej turystyki wywołane zagrożeniem terrorystycznym. Pierwszego dnia

„Współczesna polityka bezpieczeństwa – aspekty militarne…”

189

obrad doszło do interesującej dyskusji naukowej, którą trudno było zakończyć w czasie obrad, więc uznano zgodnie, że zostanie ona przeniesiona do kuluarów. Należy zaznaczyć, że wymiana poglądów miała
miejsce także podczas uroczystej kolacji.
Drugiego dnia konferencji obrady kontynuowano w trzech sesjach
tematycznych. Pierwszą, zatytułowaną „Aspekty militarne współczesnej
polityki bezpieczeństwa”, moderował prof. Krzysztof Żarna. Wystąpili
w niej prof. dr hab. Andrij Kharuk oraz mgr Emiliya Kazan z Narodowej
Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie z referatem Lotnictwo medyczne
Sił Zbrojnych Ukrainy: historia i zastosowanie. Następni prelegenci
z Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie, doc. Oleg Ivachiv
i mgr Natalia Marcinko, skoncentrowali się na problemie wojny hybrydowej w wymiarze gospodarczym. Kolejne wystąpienie należało do dr. Piotra Bajora z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który w bardzo
interesujący sposób przedstawił proces transformacji polityki bezpieczeństwa NATO. Dwa ostatnie referaty w tej sesji wygłosili wykładowcy
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pierwszy z nich, dr Rafał
Kopeć, poddał analizie politykę kosmiczną USA. Następnie dr Przemysław Mazur podjął temat Szwecja w obliczu zagrożenia militarnego ze
strony Rosji. Obaj prelegenci wywołali żywe zainteresowanie publiczności, wśród której ponownie znalazła się duża ilość studentów.
Punktem centralnym drugiej sesji drugiego dnia obrad konferencyjnych, moderowanej przez prof. Bartosza Wróblewskiego, był konflikt na
Ukrainie jako wyzwanie dla współczesnej polityki bezpieczeństwa. Jako
pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Jurij Prysiażniuk, kierownik Wydziału
Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie, który przeprowadził analizę problemu bezpieczeństwa narodowego państwa w warunkach wojny hybrydowej. Po nim
wystąpił mgr Piotr Kułakowski z niezwykle interesującym referatem pt.
Ryzyko wykorzystania separatyzmów etnicznych w konflikcie hybrydowym na przykładzie Zakarpacia na Ukrainie. Kolejny referat wygłosił
dr Paweł Korzeniowski, poddając analizie działania ukraińskich wojsk
lądowych na wschodzie Ukrainy od momentu aneksji Krymu do końca
2016 r. W następnym referacie dr Grzegorz Pawlikowski odpowiedział
na pytanie, w jaki sposób konflikt na Ukrainie wpłynął na zmianę polityki bezpieczeństwa państw nadbałtyckich i skandynawskich. Ostatnie
w tej sesji wystąpienie należało do dr. Mariusza Ruszela z Politechniki
Rzeszowskiej i dotyczyło ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego
Ukrainy kwestii dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.
Ostatnia sesja konferencji, moderowana przez dr. hab. Marka Delonga, była poświęcona wybranym problemom polskiej polityki bezpie-
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czeństwa. Jako pierwsi wystąpili wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Dorota Semków, która przedstawiła kryminologiczno-kryminalistyczne aspekty zjawiska handlu
ludźmi w kontekście bezpieczeństwa publicznego, oraz dr Karol Bajda
z referatem Zjawisko narkomanii w kontekście bezpieczeństwa publicznego. Problematyka kryminologiczno-kryminalistyczna. Kolejną prelegentką była dr Grażyna Stojak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego), która wygłosiła referat zatytułowany Wpływ nielegalnych
upamiętnień UPA na stan bezpieczeństwa wewnętrznego w południowo-wschodniej Polsce. Obrady konferencyjne zakończyło wystąpienie
dra Tomasza Koziełły (Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego) pt. Sojusznicy i wrogowie LPR w środowisku międzynarodowym.
Konferencja stanowiła wartościowe wydarzenie naukowe, które
umożliwiło przeprowadzenie analizy wybranych problemów polityki
bezpieczeństwa przedstawianych wieloaspektowo. W swoich wystąpieniach prelegenci podejmowali istotne kwestie z zakresu polityki bezpieczeństwa, mające odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji międzynarodowej, m.in. związane z sytuacją na Ukrainie, polityką bezpieczeństwa Unii
Europejskiej i państw członkowskich, problemami bezpieczeństwa
w Europie Środkowej i Wschodniej, wybranymi aspektami polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, problemami bezpieczeństwa ekonomicznego oraz polityki bezpieczeństwa w ujęciu wewnętrznym.
W każdej sesji uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań referentom oraz okazję do wymiany poglądów i konstruktywnej dyskusji naukowej. Na zakończenie konferencji dr hab. Marek Delong podziękował w imieniu komitetu organizacyjnego wszystkim uczestnikom,
podsumował toczące się obrady oraz wygłoszone referaty. Uczestnicy
konferencji uznali, że spotkanie przyniosło wiele istotnych ustaleń naukowych związanych ze współczesną polityką bezpieczeństwa oraz stało
się impulsem do dalszej współpracy ekspertów zajmujących się tą problematyką. O tym, że przedsięwzięcie należy uznać za udane, świadczą
gorące podziękowania składane przez uczestników na ręce komitetu
organizacyjnego w ciągu kilku następnych dni po zakończeniu konferencji, która zaowocowała również nowymi kontaktami naukowymi w środowisku badaczy polityki bezpieczeństwa
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W roku 2017 przypadła osiemdziesiąta rocznica rozpoczęcia jednej
z największych inwestycji gospodarczych II Rzeczypospolitej Polskiej,
tj. budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Z tej okazji w dniach
13–14 listopada tego roku odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim
konferencja naukowa „80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od
projektu Eugeniusza Kwiatkowskiego do procesów modernizacyjnych
początku XXI wieku”, zorganizowana przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezydent Miasta
Rzeszowa.
Konferencję otworzył dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego,
prezes Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, kierownik Zakładu
Historii Gospodarczej i Społecznej Instytutu Historii UR dr hab. prof. UR
Paweł Grata, który powitał zgromadzonych gości oraz uzasadnił, dlaczego konferencja zorganizowana została w Rzeszowie. Wyjaśnił, że pomysł organizacji tego wydarzenia w 80. rocznicę powstania COP zrodził
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się w trakcie innej sesji naukowej „Eugeniusz Kwiatkowski – człowiek,
dzieło i jego spuścizna. W 40. rocznicę śmierci Twórcy Centralnego
Okręgu Przemysłowego”, zorganizowanej 20 listopada 2014 r. również
na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podjęty wówczas zamysł został zrealizowany niemal dokładnie trzy lata później. Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego wyraził radość z faktu, że na konferencję przybyli
prawie wszyscy historycy gospodarczy z całego kraju, którzy w swoich
badaniach naukowych zajmują się właśnie tą tematyką. W końcowej
części swojego wystąpienia profesor Paweł Grata przywitał gości specjalnych konferencji: prorektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. nauki
i współpracy z zagranicą prof. dra hab. Marka Koziorowskiego, biskupa
pomocniczego diecezji rzeszowskiej Edwarda Białogłowskiego, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, posła na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Buczaka, dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej dr. hab. inż. prof. PRz Stanisława
Gędka, dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego, wiceprezesa Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego im.
Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego Jana Ludwika Banaszaka, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Lucynę Mizerę, dyrektora
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Bogdana Kaczmara oraz wnuczkę
premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego dr Julitę Maciejewską-Ryś.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab.
Marek Koziorowski, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że tradycje,
decyzje oraz skutki powstania i działalności COP są odczuwalne również
i dzisiaj, a postać Eugeniusza Kwiatkowskiego, współcześnie kojarzona
przede wszystkim z narodzinami portu morskiego w Gdyni, winna być
silniej łączona z realizacją idei Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Główny cel wysiłków premiera Kwiatkowskiego – jak zaznaczył prorektor Koziorowski – był skoncentrowany właśnie na Centralnym Okręgu
Przemysłowym i tę wiedzę należy upowszechniać w świadomości Polaków. Na koniec swego wystąpienia prorektor życzył wszystkim uczestnikom pomyślnych i owocnych obrad.
Następnie głos zabrał marszałek województwa podkarpackiego
Władysław Ortyl, który dziękując za możliwość uczestnictwa w konferencji, podkreślił nadzwyczaj ważną rolę, jaką odegrało powstanie okręgu przemysłowego dla terenów dzisiejszego Podkarpacia. Marszałek
Ortyl zaznaczył również, że skutki gospodarcze tych ważnych decyzji
oddziałują aż po dzień dzisiejszy na nasz region, chociażby w postaci
wytyczonego wówczas układu infrastruktury i jego dalszego rozwoju.
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Z uznaniem odniósł się do pielęgnowania pamięci o twórcy COP oraz jego
dziele, przypominając zebranym, że 8 listopada 2017 r. w holu głównym
Sejmu RP otworzył uroczyście wystawę pt. „80-lecie COP. Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Specjalnych Stref Ekonomicznych”.
W dalszej kolejności wystąpił JE bp. Edward Białogłowski, który
wskazał osobowy wymiar wielkich osiągnięć gospodarczych. Przypomniał,
że zarówno dla Eugeniusza Kwiatkowskiego, jak i dla ks. bpa Ignacego
Tokarczuka szczególną i ważną „małą ojczyzną” był ich rodzinny Zbaraż.
W jego opinii minister przemysłu Eugeniusz Kwiatkowski miał niezwykłe
umiejętności mobilizowania innych i zarażania ich wielką ideą. Biskup
Białogłowski opisał również jego powojenne losy i troskę o dawne tereny
COP. W zakończeniu swojego wystąpienia, życząc uczestnikom konferencji udanych i owocnych obrad, przypomniał, że uroczystościom pogrzebowym Eugeniusza Kwiatkowskiego w 1974 r. przewodził kard. Karol Wojtyła, co dowodzi wielkiego uznania dla twórcy COP-u ze strony
przyszłego papieża.
Zebranych przywitała również dr Julita Maciejewska-Ryś – wnuczka Eugeniusza Kwiatkowskiego, która zachęcała, by do postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego sięgać również i dziś, a z jego pracy czerpać jak
najbardziej aktualne przesłanie.
Odczytany został również list do uczestników konferencji prof.
dr. hab. Aleksandra Bobko, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, senatora RP, który nie mógł wziąć udziału
w obradach. Uczestników powitał także dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. prof. PRz Stanisław Gędek.
Po oficjalnym otwarciu konferencji i przemowach zaproszonych gości rozpoczęły się obrady plenarne. W pierwszej sekcji, zatytułowanej
„Centralny Okręg Przemysłowy – geneza i znaczenie”, moderatorem był
dr hab. prof. UR Paweł Grata. Wystąpienia badaczy zainaugurował referat dr Małgorzaty Łapy z Uniwersytetu Łódzkiego pt. Preludium do powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Idea koncentracji przemysłu w „trójkącie bezpieczeństwa” i jej realizacja (1921–1936). Prelegentka podjęła temat genezy i dojrzewania idei rozwoju przemysłu
II Rzeczypospolitej na terenach pozostających poza zasięgiem lotnictwa
potencjalnych agresorów.
Jako druga wystąpiła dr hab. prof. UW Cecylia Leszczyńska z Uniwersytetu Warszawskiego, która zaprezentowała referat pt. Centralny
Okręg Przemysłowy a problemy dysproporcji cywilizacyjno-gospodarczych między Polską A i B. W pierwszej części swojego wystąpienia
referentka zwróciła uwagę na różne podejścia do kwestii rozwoju gospodarczego w krajach europejskich, zastanawiając się, jakie były we-
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wnętrzne czynniki stymulujące rozwój gospodarczy. Wyjaśniła, na czym
polegały egzogeniczne i endogeniczne czynniki rozwoju regionalnego.
W drugiej części odniosła się do koncepcji podziału na Polskę A i B.
Zaznaczyła wyraźnie, że granice te nie były jednoznaczne, a zarysowany
podział był w dużej mierze umowny. COP miał – zdaniem badaczki –
stanowić połączenie Polski A i B. Posługując się prezentacją multimedialną, prof. Cecylia Leszczyńska wskazała, jakie cele stawiał przed
COP-em Eugeniusz Kwiatkowski. Przedstawiła również wnioski z badania struktury i dynamiki środowiska osób zawodowo czynnych w dwóch
przekrojach (zawodowo czynnych poza rolnictwem i zawodowo czynnych w przemyśle) w każdym z 44 powiatów wchodzących w skład COP
w latach: 1931, 1950, 1960, 1970, 1988. Prof. Leszczyńska podkreśliła,
że badania w tym zakresie znacznie utrudniła likwidacja powiatów
w 1975 r. W przedstawionej tabeli zostały omówione i porównane odpowiednie zestawienia osób czynnych zawodowo poza rolnictwem. Jednym z wniosków, do jakich doszła referentka, było wskazanie, że województwo rzeszowskie osiągnęło spore zdolności gospodarcze po II wojnie światowej, a potencjał całego Centralnego Okręgu Przemysłowego
został znakomicie wykorzystany.
W referacie prof. dra hab. Kazimierza Badziaka z Uniwersytetu
Łódzkiego pt. Dominacja polityki nad gospodarką. Inwestycje ze środków gospodarki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1936–
1939 mocno wybrzmiała teza, że COP był nie tyle wielkim osiągnięciem
gospodarczym, ile zamierzeniem propagandowym. Referent zauważył,
że przy okazji dyskusji o COP rzadko mówi się o przeznaczonych nań
środkach finansowych. Prof. Badziak przypomniał kapitalistyczny charakter gospodarki kraju przed 1939 r. i wyliczył, że tylko 20% przedwojennej własności należało do państwa. W trakcie swojego wystąpienia
wskazał, że w dwudziestoleciu międzywojennym nie stworzono w pełni
gospodarki rynkowej i dlatego nie można było rozwinąć kraju bez dostosowania się do jego potrzeb. Postawił tezę, że COP to w dalszym ciągu
część Polski B. W konkluzji swojego wystąpienia prof. Badziak postulował przeprowadzenie badań porównawczych i zachowanie proporcji
w ocenie roli i zasług pojedynczych osób.
Jako ostatni uczestnik tej sekcji wystąpił prof. dr hab. Wojciech Morawski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z referatem pt. Tradycje gospodarcze II Rzeczypospolitej – dwaj patroni, dwa obrządki.
W swoim wystąpieniu wskazał dwa wzorce gospodarcze funkcjonujące
w Polsce międzywojennej. Za pierwszego „patrona” gospodarki II RP
uznał Władysława Grabskiego, który był rzecznikiem ekonomii liberalnej oraz równowagi gospodarczej, modelu otwartego na świat i nowe
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inwestycje. Zupełnie inne stanowisko reprezentował jego zdaniem drugi
„patron” tego okresu Eugeniusz Kwiatkowski, który utrzymywał, że
gospodarka kraju ma być zamknięta na świat, a kraj będzie samowystarczalny. We wnioskach referent zaznaczył, że do tradycji Centralnego
Okręgu Przemysłowego należy podchodzić ostrożnie, ponieważ było to
doświadczenie wyjątkowe.
Po wystąpieniu prof. Wojciecha Morawskiego rozpoczęła się dyskusja na temat przedstawionych referatów. Głos zabrał m.in. wiceprezes
Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego Jan Ludwik Banaszak. Już na wstępie zaznaczył, że jest potomkiem osób, które pracowały w tym okręgu
gospodarczym. Podkreślił mocno, że właśnie ten okręg gospodarczy był
budowany na amerykańskich wzorach. Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze osiągnięcia techniczne, jakie powstały
w czasie budowy COP. Wskazał na dużą rolę inwestycji w przemysł
lotniczy.
Po dyskusji i przerwie kawowej rozpoczęły się obrady sesji drugiej,
zatytułowanej „Uwarunkowania Centralnego Okręgu Przemysłowego”.
Tę część poprowadził prof. dr hab. Kazimierz Badziak. Rozpoczął ją
dr hab. prof. UAM Roman Macyra z Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu referatem: Trzy próby industrializacji Polski: od COP-u po
Gierkowskie otwarcie. W swoim wystąpieniu starał się unikać przedstawiania statystyk, natomiast zastanawiał się nad tym, czy były to rzeczywiste projekty uprzemysłowienia. Wskazał, że proces taki musi przebiegać w trzech etapach. Zaznaczył też, że etos pracy z tego okresu jest
mocno dyskusyjny. Scharakteryzował również dyskusję na temat liczby
zakładów wybudowanych w latach 1936–1939. W konkluzji prof. Macyra wskazał, że żadna z przedstawionych przez niego ścieżek industrializacyjnych nie przyniosła trwałego efektu ekonomicznego.
Dr Krzysztof Popiński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawił referat pt. Uwarunkowania ekonomiczne w rozwoju
polskiego przemysłu zbrojeniowego w latach 1936–1939. W swoim wystąpieniu zaprezentował za pomocą tabel wydatki na obronę narodową
w latach 1936–1938. Przeanalizował ich uwarunkowania finansowe oraz
wynikające z nich ograniczenia. Podkreślał, że zakłady zbrojeniowe
zbudowane w ramach COP były stymulowane przez zamówienia wojskowe. Przybliżył fakty dotyczące udzielenia kredytów z Wielkiej Brytanii i Francji za zakupy zagranicznego sprzętu wojskowego. Jak wyliczył – zaciągnięte pożyczki wywoływały jednak strach przed inflacją
i zadłużeniem, a ze względu na zbliżającą się wojnę przemysł zbrojeniowy nie mógł się w pełni rozwinąć.
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Dr hab. Robert Jastrzębski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił temat: Zagadnienia prawne powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zaznaczył, że różne regulacje prawne (m.in. prawo przemysłowe, finansowe oraz zakres ordynacji podatkowej) stanowiły ustawodawstwo ekonomiczne w latach 20. i 30. XX w. Pierwsza regulacja
prawna dotycząca COP pojawiła się w 1928 r. – było to rozporządzenie
o ulgach podatkowych w trójkącie bezpieczeństwa. Dalsze prace – jak
wskazał dr hab. Robert Jastrzębski – wstrzymał kryzys gospodarczy.
Były one kontynuowane na przełomie lat 1936/1937. Aby rozkręcić koniunkturę i przyciągnąć zagraniczne inwestycje, wprowadzono dekrety
o ulgach podatkowych dla poszczególnych branż. Na dwa lata przed
wybuchem II wojny światowej uchwalono kolejną ustawę o ulgach inwestycyjnych. We wnioskach końcowych dr hab. Jastrzębski stwierdził,
że COP był dużym osiągnięciem gospodarczym tamtego okresu.
Dr hab. prof. UR Mirosław Kłusek z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie przedstawił referat pt. Ulgi inwestycyjne w Centralnym
Okręgu Przemysłowym w świetle ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r.,
w którym omówił zagadnienie ułatwień ekonomicznych w kontekście
prawnym. Dr Marcin Szymański z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił
referat pt. Kapitał prywatny w Centralnym Okręgu Przemysłowym na
przykładzie inwestycji w Baranowie realizowanej przez Towarzystwo
Akcyjne Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych „Krusche i Ender” w Pabianicach. W 1936 r. – jak zaznaczył prelegent – powstał plan
inwestycji tego zakładu, a w 1937 r. został zgłoszony akces do COP.
Głównym warunkiem przystąpienia była gwarancja ulg, jakie wprowadzała ustawa z 1938 r., ponieważ obszar wybrany pod inwestycje był
terenem rolniczym. W 1939 r. trwały jeszcze prace wykończeniowe,
a zakład w pełni miał zostać uruchomiony w październiku 1939 r.
Jako ostatni w tej sesji wystąpił dr Adam Czmuchowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z referatem pt. Ignacy Mościcki – od
nauki do polityki. Na początku swojego wystąpienia postawił pytanie:
kim przede wszystkim był Ignacy Mościcki – politykiem, naukowcem
czy twórcą? Starając się na nie odpowiedzieć, przedstawił szczegółowy
życiorys prezydenta Polski. Swoje wystąpienie wzbogacił o prezentację
multimedialną pokazującą nieznane szerzej zdjęcia Ignacego Mościckiego z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Po zakończeniu wystąpienia
rozpoczęła się dyskusja, którą poprowadził prof. Kazimierz Badziak.
W dyskusji głos zabrali: prof. W. Morawski, prof. C. Leszczyńska,
dr hab. R. Jastrzębski, dr K. Popiński, dr M. Szymański.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się kolejna, trzecia sesja pt. „Centralny Okręg Przemysłowy w świadomości społecznej”. Moderatorką tej
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części była prof. Cecylia Leszczyńska. Jako pierwszy wystąpił dr hab.
prof. UR Stanisław Kryński z referatem „Rzeszowskie” początki COP-u
w reporterskim fleszu Melchiora Wańkowicza i Jerzego Ostrowskiego.
Przedstawił zapisy Wańkowicza z reporterskich podróży po terenach
Centralnego Okręgu Przemysłowego, które pisarz odbył w latach 1937–
1938 (COP – ognisko siły), a także dzieło Jerzego Ostrowskiego Widły
Wisły i Sanu (zbiór reportaży na temat warunków życia mieszkańców
przyszłego COP). Znalazło się tu miejsce również na analizę opisów
literackich Rzeszowa w czasie rozpoczęcia inwestycji.
Jako drugi w tej części sesji wystąpił dr Jarosław Kinal, który zaprezentował referat pt. Etapy budowania marki „COP”. Aspekty historyczne i społeczne. Na początku przedstawił definicję marki (znaku firmowego), a następnie strukturę działania marki oraz etapy jej budowania.
Omówił również zagadnienia audytu, strategii i wdrożenia tego pojęcia,
a także kwestie grup docelowych oraz klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Pokazał, jak przebiega proces budowania mitu marki oraz
jego utrwalania za pomocą reportażu czy kronik filmowych. Na koniec
podzielił się interesującymi danymi odnośnie do marki COP w popularnej wyszukiwarce „Google”, z których wynika, że hasło „COP” najczęściej wpisywano w województwach podkarpackim oraz łódzkim.
W dalszej kolejności wystąpił dr hab. prof. UKW Sławomir Kamosiński, który przedstawił referat pt. COP jako produkt miejsca i symbol
uprzemysłowienia Polski. Z pomocą prezentacji multimedialnej zaprezentował wizerunek całego regionu w okresie sprzed rozpoczęcia prac
budowlanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przypomniał najbardziej popularne określenia COP z tamtego czasu i ukazał
dynamikę rozwoju regionu. W swoim referacie odniósł się porównawczo
do zakładów budowanych w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech. Nakreślił również kierunki migracji w ramach
COP oraz aspekt integracji społeczeństwa. Jako negatywny element tych
zmian prof. Kamosiński wskazał wzrost cen nieruchomości. Przedstawił
też proces kreowania etosu pracy, a także wyróżnił dziejową rolę COP.
Po zakończeniu wystąpienia prof. Kamosińskiego prof. Cecylia
Leszczyńska dokonała podsumowania tej części sekcji. Odbyła się również dyskusja na temat literatury przedmiotu dotyczącej Centralnego
Okręgu Przemysłowego. Na koniec prof. Paweł Grata przekazał uczestnikom informacje organizacyjne i zamknął pierwszy dzień obrad.
W drugim dniu obrad sesję czwartą pt. „Miasta i fabryki COP” poprowadził prof. dr hab. W. Morawski. Jako pierwszy w tej części wystąpił dr Arkadiusz Rzepkowski z Uniwersytetu Łódzkiego z referatem
pt. Przemiany w strukturze społecznej ludności Centralnego Okręgu
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Przemysłowego w latach 1937–1938. Prelegent wskazał w nim na wyraźny rozwój demograficzny oraz przemysłowy miast COP, zaprezentował liczbę mieszkańców w poszczególnych miastach. Przedstawił również ich strukturę społeczną, z której wynika, że w województwach
dawnego COP nastąpił znaczny wzrost liczby robotników przy jednoczesnym zmniejszeniu się odsetka rolników. Jednym z zaprezentowanych przez referenta wniosków była konkluzja o awansie cywilizacyjnym tej części kraju, a także rozwoju miast i gospodarki w okresie PRL.
Następnie dr hab. prof. PRz Grzegorz Zamoyski przedstawił temat:
Trzy lata z dziejów miasta. Rzeszów w latach 1937–1939. Z pomocą
prezentacji multimedialnej zaprezentował zdjęcia miasta z tamtego czasu, zaznaczając jednak, że brak jest dostatecznej dokumentacji fotograficznej dotyczącej tego tematu. Referent przedstawił liczbę ludności
miasta w latach 1935–1939, przypomniał prezydentów miasta Rzeszowa: Jan Niemierskiego i Jarosława Barwicza. Zaprezentował nieznane
dotąd projekty elewacji budynków przemysłowych Wytwórni Silników
PZL, projekt budynku Fabryki Obrabiarek HCP czy też projekt budynku
fabrycznego odlewni stropów inż. Rodakowskiego. Omówił też projekt
budowy osiedla Fabryki Cegielskiego w podrzeszowskiej wsi Zwięczyca
(tereny obecnej ulicy Poznańskiej). Na koniec przedstawił budżet miasta
na lata 1936–1940 i jego najważniejsze wydatki m.in. na budowę wodociągów czy kanalizacji (w tym również zadłużenie miasta).
Następnym prelegentem był dr hab. Piotr Zawada z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który przedstawił referat pt. Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna – przykład inicjatywy gospodarczej zrealizowanej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Studium przypadku. W wystąpieniu została najpierw przedstawiona
bibliografia dotycząca podjętego tematu, a następnie historia miasta Nowa Sarzyna. Referent omówił proces budowy fabryki w poszczególnych
etapach. Szczegółowo zreferował zniszczenia zakładu oraz dzieje fabryki
w czasach PRL-u, a także jej losy po 1989 r. Na koniec swojej wypowiedzi dr hab. Piotr Zawada zaznaczył, że obecnie miasto Nowa Sarzyna
jest najszybciej wyludniającym się miastem na Podkarpaciu.
Ostatnią prelegentką w tej części obrad była mgr inż. arch. Joanna
Figurska-Dudek z PWSTE w Jarosławiu, która zaprezentowała referat
pt. Pionki i Nowa Dęba jako przykłady miast Centralnego Okręgu Przemysłowego – idea, historia a nowe możliwości rozwoju. W pierwszej
części wystąpienia przedstawiła informacje dotyczące Pionek i inwestycji lokowanych w tym mieście (m.in. fabryki czarnego prochu), zaprezentowała również zdjęcia i mapy miasta. Budowa zakładów przemysłowych – jak wskazała – miała charakter miastotwórczy i przyczyniła
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się w znacznym stopniu do rozwoju miasta. Nastąpił 10-krotny wzrost
liczby mieszkańców i inwestycji dotyczących ich życia codziennego,
zbudowane zostało zupełnie nowe osiedle mieszkaniowe. Kolejnym
zaprezentowanym w wystąpieniu miastem była Nowa Dęba. Przedstawiony został układ miasta i jego poszczególnych osiedli oraz zakłady
zbrojeniowe. W centrum uwagi referentki znalazła się również modernistyczna zabudowa miasta oraz historia zakładów przemysłowych. Z badań przeprowadzonych przez prelegentkę wynika, że Nowa Dęba obecnie funkcjonuje lepiej niż Pionki, ale oba miasta nie wykorzystały
w pełni swoich możliwości. Na koniec jako przykłady udanych adaptacji
zostały zaprezentowane parki przemysłowe w Kalundborgu w Danii
i Ekopark w Queensland w Australii.
Po zakończonej części rozpoczęła się dyskusja, którą poprowadził prof.
W Morawski. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał dyrektor Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie dr Bogdan Kaczmar, a następnie prof. G. Zamoyski i mgr inż. arch. J. Figurska-Dudek.
Moderatorem ostatniej części zatytułowanej: „«Okruchy» copowskich tradycji po II wojnie światowej” był prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
z Politechniki Rzeszowskiej. Jako pierwsza w tej sekcji wystąpiła
dr Małgorzata Lechwar, która przedstawiła referat pt. Klastry w procesie
tworzenia ekosystemu innowacji obszarów przemysłowych. W referacie
zostały omówione elementy wdrażania innowacji w okręgach przemysłowych. Prelegentka omówiła budowę powiązań gospodarczych, a także
wyjaśniła pojęcie „modernizacja” tak ważne dla procesu tworzenia,
wdrażania i rozpowszechniania innowacji. W kolejnej części zostały
wyjaśnione działania klastra przemysłowego, powiązania obiektów
wchodzących w jego skład, wpływ klastra na ekosystem innowacji,
a także korzyści wynikające z jego działalności. Prelegentka scharakteryzowała działanie mechanizmu klastra edukacji zawodowej. Jako przykład klastra działającego w województwie podkarpackim przywołała
Dolinę Lotniczą. Na koniec zaprezentowała negatywne skutki działania
polityki klastrowej.
W dalszej kolejności wystąpił mgr Łukasz Paprotny ze Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie z referatem pt. Tarnobrzeski Okręg
Siarkowy – młody czy stary okręg przemysłowy? Na początku swojego
wystąpienia przedstawił historię miasta w XIX w., a następnie wyliczył
inwestycje, jakie były realizowane w ramach COP w Tarnobrzegu oraz
w okolicy. Omówił także genezę odkrycia złóż siarki w 1953 r. w okolicach Mokrzyszowa (obecnie dzielnica Tarnobrzega) i historię uruchomienia w 1957 r. kopalni, która przyczyniła się do rozwoju miasta.
Wspomniał też o zbudowaniu kolejowej Linii Hutniczo-Siarkowej
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(LHS). Dzięki lokalizacji kombinatu siarkowego – jak zauważył prelegent – to właśnie Tarnobrzeg, a nie Sandomierz, stał się stolicą województwa w 1975 r. Minusem tych inwestycji była jednak degradacja
środowiska naturalnego i pojawienie się problemów zdrowotnych
mieszkańców Tarnobrzega i okolic. Wobec zastosowania nowych technologii odsiarczania ropy naftowej i gazu ziemnego wydobycie przestało
się z czasem opłacać. Rozpoczął się proces wygaszania i likwidacji kopalni. W 1997 r. została utworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna Tarnobrzeg. W podsumowaniu mgr Paprotny zaznaczył, że metrykalnie był
to młody okręg przemysłowy, ale w innej perspektywie „stary”, bo
współczesny proces technologicznego „starzenia się” obiektów przemysłowych jest nadzwyczaj szybki.
Jako ostatni w tej części głos zabrał dr hab. prof. UR Paweł Grata,
który przedstawił referat nieobecnego na konferencji prof. dra hab. Mariana Marka Drozdowskiego z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
pt. Pozytywne i negatywne efekty budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Po zakończeniu obrad ostatniej sekcji prof. Paweł Grata dokonał
merytorycznego podsumowania konferencji i poprosił zebranych
o przedstawienie własnych uwag na temat Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prof. Cecylia Leszczyńska zauważyła, że trudno jest jednoznacznie ocenić rolę i znaczenie COP-u, bo proces budowy tego okręgu
przemysłowego nie został ostatecznie domknięty. Kwestią kontrowersyjną było na przykład lokowanie inwestycji w „szczerym polu”. Badaczka dowodziła, że wciąż brakuje analizy porównawczej z podobnymi
okręgami wybudowanymi w tym samym czasie na świecie. Badania
porównawcze – zdaniem prof. Leszczyńskiej – pomogłyby otworzyć
nowe perspektywy oceny COP na tle ówczesnego świata. W podsumowaniu i dyskusji głos zabrali również: prof. W. Morawski, dr K. Popiński i dr M. Lechwar. W trakcie dyskusji zgłoszono pomysł zorganizowania wspólnej konferencji z naukowcami niemieckimi dotyczącej wojennych losów Centralnego Okręgu Przemysłowego. Oficjalnego zamknięcia dwudniowej konferencji naukowej dokonał prof. Grzegorz Ostasz,
który podkreślił ciągły wpływ Centralnego Okręgu Przemysłowego na
teraźniejszość i poparł ideę organizacji kolejnej konferencji, tym razem
wspólnie z naukowcami niemieckimi. Na koniec prof. Paweł Grata
przedstawił informacje redakcyjne na temat publikacji pokonferencyjnej,
która ukaże się w 2018 r.
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W połowie listopada 2017 r. w sali Rady Wydziału MatematycznoPrzyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja
naukowa pt. „Zagracone gniazdo rodzinne – pokoleniowa zmiana wchodzenia w dorosłość”. Organizatorami spotkania były: Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Socjologii –
Zakład Socjologii Problemów Społecznych oraz Polskie Towarzystwo
Socjologiczne – Sekcja Socjologii Rodziny. Do dyskursu naukowego
zaproszono prelegentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do grona słuchaczy należeli również studenci i doktoranci,
których liczba przekroczyła 170 osób. Spotkanie odbyło się w dwóch
sesjach plenarnych. Podczas wydarzenia omówiono wiele zagadnień
obejmujących tematykę „zagraconego gniazda rodzinnego”, „gniazdowników”, a także pokoleniowej zmiany wchodzenia w dorosłość.
Konferencję zainaugurował dr hab. Wojciech Walat, prof. UR – prorektor ds. studenckich i kształcenia. Nakreślając obraz własnej refleksji
w kontekście problematyki konferencji, wskazał na interesujący temat
spotkania oraz pogratulował dr hab. Beacie Szluz, prof. UR, bardzo
ciekawej koncepcji tego wydarzenia naukowego. W dalszej kolejności
wystąpił dr hab. Paweł Grata, prof. UR, a zarazem dziekan Wydziału
Socjologiczno-Historycznego, który przywitał prelegentów oraz pozosta-
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łych uczestników konferencji, a w odniesieniu do tematu konferencji
również wskazał na trafność podjętego zagadnienia.
W swoim wystąpieniu pt. Dylematy rodziców kultury prefiguratywnej – co znaczy przygotować dziecko do dorosłego życia? dr hab. Iwona
Taranowicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, zwróciła uwagę m.in.
na problem definicyjny dotyczący pojęcia dorosłości. Podkreśliła, że
obecnie kryteria oddzielające młodość od dorosłości nie są już tak klarowne, a stoją za tym pewne procesy i zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie polskim. Można było zauważyć, że stanowisko
prelegentki nawiązuje do poglądów m.in. K. Szaranowicz, która dowodzi, że zachodzące współcześnie w społeczeństwie zjawisko pluralizacji
i hybrydyzacji kategorii wieku, mające swe źródło zarówno w realiach
społecznych, gospodarczych, jak i w kulturze, sprawia, że trudno jest
określić moment, w którym osoba przestaje być „młoda”, a staje się „dorosła”. Wskazując z kolei na problem dotyczący trudności rodzicielskich
związanych z ustaleniem zasad, które mogłyby w jakiś sposób porządkować wspólne życie pod jednym dachem rodziców i ich dzieci, prelegentka zwróciła uwagę na uwidaczniający się w tej sferze problem desakralizacji nauki, anomii wartości, problem jednostki związany z jej usytuowaniem oraz presję społeczną, jakiej jednostka podlega.
We wprowadzającym wystąpieniu pt. „Zagracone gniazdo rodzinne”– sytuacja osób młodych w Polsce na tle państw europejskich dr hab.
Beata Szluz, prof. UR, nawiązała do pojęcia „osób dorosłych” oraz
„gniazdowników”, zwracając przy tym uwagę na dysproporcję dojrzałości społecznej i biologicznej oraz „separację” w relacjach rodzicielskodziecięcych. Na podstawie analizy statystycznej, którą przeprowadziła,
można było wywnioskować, że w Polsce od 2005 r. rośnie odsetek tzw.
gniazdowników (osób 20-30-letnich), którzy zamieszkują pod jednym
dachem ze swoimi rodzicami. Jednym z uwarunkowań zjawiska, jak
wskazują statystyczne analizy danych, jest trudna sytuacja ekonomiczna
młodych osób, brak własnej rodziny czy chęć zaoszczędzania pieniędzy.
Problematyka pozostawania młodych ludzi w jednym gospodarstwie
domowym z rodzicami oraz bierności społecznej młodzieży została ujęta
w Strategii rozwoju Polski do 2030 roku. Jednym z głównych założeń
tego dokumentu jest znaczne obniżenie wskaźnika „gniazdownictwa”
oraz wskaźnika bierności społecznej młodzieży.
Porównanie procesów wchodzenia w dorosłość pokolenia wyżu lat
80. i pokolenia rodziców zaproponowała w swoim wystąpieniu dr Ewa
Krzaklewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analizując to zagadnienie,
odniosła się do wyników swojej pracy naukowej. Jak wykazała, istotny
wpływ na proces opóźnionego obecnie wchodzenia w dorosłość mają
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takie czynniki jak: edukacja i etap jej zakończenia, czas związany z podjęciem pracy zawodowej – znalezienie stałego zatrudnienia, czy posiadanie własnego mieszkania. Dość istotne znaczenie dla wyboru ścieżki
opóźnionego wchodzenia w dorosłość (ok. 30 roku życia) mają także
alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, jak np. kohabitacja.
Warto także dodać – co podkreśliła prelegentka – że współczesne młode
kobiety odwlekają decyzję o założeniu rodziny, ponieważ obawiają się,
że nie pogodzą roli zawodowej z rolą matki.
Drugą część sesji plenarnej rozpoczęła prof. dr hab. Anna Kwak
z Uniwersytetu Warszawskiego wystąpieniem pt. Młodzi dorośli – przepełniają czy wypełniają gniazdo rodzinne? W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie zaproponowała analizę wniosków badawczych z badań
przeprowadzonych w Katedrze Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
UW. Jak wynika z podjętej analizy, wśród powodów uzasadniających
współegzystencję z rodzicami młodzi ludzie podają względy zarówno
czysto ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. Uzyskane w toku badań
informacje pozwoliły na sformułowanie opinii, że w najbliższym czasie
nie należy spodziewać się większych zmian w zakresie omawianego
zjawiska. Uzupełniając powyższe stanowisko, prof. dr hab. Anna Kwak
podkreśliła, że młodzi ludzie nie przejawiają tendencji w kierunku wyprowadzki z domu.
W dyskursie na temat zjawiska „gniazdownictwa” warto zauważyć,
że problem ten rozpatrywany jest aktualnie w kontekście globalnym.
Polska przystąpiła stosunkowo późno do otwartego na Zachodzie dyskursu środowisk naukowych, co skonstatowała dr hab. Mariola Bieńko
z Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentka, charakteryzując ponadto
sytuację zawodową „gniazdowników” na przykładzie trzech państw,
tj. Polski, Włoch i Niemiec, wykazała, że w Polsce występuje największy odsetek osób pracujących, a zarazem „gniazdujących” pod jednym
dachem ze swoimi rodzicami. Uwypuklony został także pewien dysonans polegający na tym, że z jednej strony rodzice podejmują starania
o to, by przygotować swoje dzieci do dorosłości, natomiast z drugiej
strony nie traktują ich jako osób dorosłych. Okazuje się, że rodzice opiekują się swoimi dorosłymi już dziećmi długo po tym, jak te wyprowadzą
się z domu. Ta nadopiekuńczość z pewnością zaburza rozwój samodzielności i samodecydowania o sobie, a w przyszłości może doprowadzić do „upośledzenia” funkcji społecznych, w tym ograniczenia w realizacji potrzeb i planów życiowych. Taka postawa rodzicielska może być
przesłanką do przeprowadzania badań, które mogłyby pokazać, jak sami
rodzice postrzegają „gniazdowników” oraz jak uzasadniają potrzebę
udzielania pomocy i wsparcia dorosłym już dzieciom.
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Ostatnią część sesji plenarnej swoim wystąpieniem pt. Młodzi
(nie)zaradni zamknęła dr Barbara Marek-Zborowska z Uniwersytetu
Rzeszowskiego, która skupiła się na analizie problemu w kontekście
ruchliwości edukacyjnej, zawodowej i przestrzennej młodych ludzi.
Młodzi ludzie są teraz już na tyle aktywni, że swoje życie zawodowe
rozpoczynają od angażowania się w różnego rodzaju projekty i programy
stażowe. Potrzeba młodych ludzi, dotycząca podnoszenia kwalifikacji
i kompetencji zawodowych, migracja w celach zarobkowych, stanowią
obecnie komponent służący podkreśleniu swojej niezależności i samodzielności życiowej.
„Młodzi ludzie” to pojęcie nieprecyzyjne i zmienne. Jednocześnie
w obecnym gloryfikującym wolność świecie wyjście z fazy młodości
(oznaczającej status osoby zależnej, nietraktowanej poważnie, niemogącej decydować o sobie) i wejście w dorosłość (oznaczającą status osoby
w pełni niezależnej) ma dla ludzi młodych bardzo duże, subiektywne
znaczenie. Refleksje i opinie przedstawione podczas konferencji naukowej zmierzały do zaprezentowania interesującego, krytycznego spojrzenia na różne aspekty „gniazdowania”, opóźniającego wchodzenie młodych ludzi w samodzielną dorosłość. Przedstawione stanowiska są ważne i cenne, ponieważ stanowią dowód tego, że nauka nie chce i nie może
być czysto deskryptywna. Rzeszowskie spotkanie z pewnością stało się
inspiracją do dalszych działań i dyskusji na temat rodziny. Dr hab. Beata
Szluz, prof. UR, dziękując na zakończenie konferencji wszystkim jej
uczestnikom, podkreśliła, że tego typu spotkanie z pewnością nie należy
do ostatnich.
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SPRAWOZDANIA

W roku akademickim 2016/2017 Samorząd Studentów Wydziału
Socjologiczno-Historycznego podejmował wiele działań. Jego aktywność przejawiała się w indywidualnej pracy członków samorządu oraz
inicjatywach ogółu studentów. Działania te miały wieloraki charakter.
Studenci zaangażowani w działalność samorządu wydziałowego podejmowali inicjatywy: naukowe, integracyjne, dobroczynne oraz kulturalne.
Szeroka gama zainteresowań studentów przyczyniła się do tego, że organizowane przedsięwzięcia nie były monotematyczne oraz trafiały do
szerokiego grona odbiorców.
Wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017 przeprowadzono
wybory przewodniczącego Samorządu Wydziałowego. W wyniku głosowania przewodniczącym został Karol Piękoś., zaś jego zastępcami
Dominik Boratyn, Bartłomiej Krzych oraz Damian Wicherek. Nowo
wybrane władze postawiły sobie za cel zwiększenie aktywności studentów oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzowanie
kultury oraz samorządności studenckiej.
W roku akademickim 2016/2017 r. Samorząd Studentów Wydziału
Socjologiczno-Historycznego zorganizował lub brał udział w następujących inicjatywach.
W listopadzie 2016 r. wraz z samorządami wydziałów: filologicznego, sztuki oraz matematyczno-przyrodniczego zorganizował „Otrzęsiny
Campusu Rejtana”. To cykliczne wydarzenie ma na celu integrowanie
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studentów rozpoczynających swoją przygodę z Uniwersytetem Rzeszowskim.
Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego w grudniu 2016 r. zorganizował we współpracy z fundacją ,,Mam Marzenie”
akcję „Charytatywne Kino na Auli”. Przedsięwzięcie połączone było ze
zbiórką słodyczy dla potrzebujących dzieci. Studenci, którzy przyszli na
projekcję filmu, w zamian za wejście na salę zostawiali słodycze, które
były przekazane dzieciom. Czas, w którym podjęto tę inicjatywę, był
wybrany nieprzypadkowo, grudzień jest bowiem idealnym momentem
na dzielenie się dobrem i obdarowywanie prezentami. W ramach akcji
zebrano wiele słodyczy, które zostały przekazane potrzebującym dzieciom. Koordynatorem wydarzenia był Daniel Buś.
Członkowie samorządu brali także udział w akcji ,,Rodacy Bohaterom”, która polegała na zbiórce żywności dla Polaków mieszkających na
Kresach. W ramach podjętej inicjatywy zebrano dużą ilość żywności,
którą przekazano Polakom mieszkającym na Wschodzie.
Samorząd zorganizował też cykl spotkań zatytułowany ,,Nauka
wciąga”. Celem wydarzenia było zwiększenie aktywności studentów na
płaszczyźnie naukowej. Członek zarządu Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Bartłomiej Krzych podczas wygłoszonego pod tym hasłem wykładu dzielił się swoją wiedzą na temat działalności naukowej. Poruszone zagadnienia dotyczyły pisania artykułów
naukowych, przygotowywania się do konferencji naukowych, aplikowania o stypendia itp. Prowadzenie tego cyklu przez Bartłomieja Krzycha
było nieprzypadkowe. To student ze sporymi osiągnięciami naukowymi,
autor artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji oraz trzykrotny
stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas spotkań
nie brakowało zainteresowanych studentów, którzy swoje wątpliwości
oraz pytania mogli kierować do prowadzącego. Koordynatorem cyklu
był Bartłomiej Krzych – wiceprzewodniczący ds. nauki.
Największym wydarzeniem podjętym przez Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego był koncert ,,Kaczmarski niezapomniany”. Podjęta inicjatywa miała na celu upamiętnić postać Jacka Kaczmarskiego oraz popularyzować wśród studentów jego wybitną twórczość.
Nieprzypadkowo koncert zorganizowano w 2017 r., w którym przypadała
60. rocznica urodzin artysty. Wydarzenie zostało objęte honorowym
patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka oraz Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego
dr hab. prof. UR Pawła Graty. Inicjatorem akcji był student Wydziału
Socjologiczno-Historycznego Maksymilian Janas. Na koncert przybyło
ponad 200 osób, a skrót wydarzenia został wyemitowany w TVP Rze-
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szów. Spore zainteresowanie oraz pozytywne opinie zachęciły studentów
do kontynuowania tej inicjatywy. Koordynatorem wydarzenia był Dominik Boratyn – wiceprzewodniczący ds. studentów.
Ważnym wydarzeniem, w którym wzięli aktywny udział członkowie
zarządu samorządu wydziałowego: Dominik Boratyn, Karol Piękoś oraz
Damian Wicherek, była debata „Polska – Ukraina: wspólnie w Europie”,
która odbyła się 24 maja w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W ramach wydarzenia studenci z Polski i Ukrainy dyskutowali na temat
współpracy polsko-ukraińskiej oraz stosunków politycznych i gospodarczych. W wydarzeniu wzięli również udział eksperci oraz władze uczelni. Informacja o debacie ukazała się w TVP Rzeszów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W maju 2017 r. Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego zorganizował Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Wydarzenie miało na celu zintegrowanie
społeczności akademickiej poprzez sport. Rozgrywki odbywały się
w dyscyplinie piłka nożna. Wzięło w nich udział kilka drużyn, które
reprezentowały poszczególne kierunki kształcenia na wydziale, zgłosiły
się też drużyny mieszane. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Jest to inicjatywa podejmowana cyklicznie. Jej koordynatorem
był Dominik Boratyn.
Ważnym aspektem aktywności studentów działających w samorządzie studenckim był również czynny udział w konferencjach naukowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Należały do nich:
1. „Tam, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Interakcje na przestrzeni
dziejów”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana na
Uniwersytecie Rzeszowskim 25 października 2016 r. Referat zatytułowany Ponad Wschodem i Zachodem. Obecność elementów obrządków
wschodnich w liturgii rzymskiej na przykładzie kaplic papieskich wygłosił Bartłomiej Krzych.
2. ,,Opozycja – bunt – powstanie. Opór przeciw władzy w epoce nowożytnej”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. Referat zatytułowany Powstanie Lipków jako przykład niesubordynacji
Tatarów w wojsku polskim wygłosił Karol Piękoś.
3. „Wokół Myśli Michała Hellera” – „Aspects of Time – Oblicza Czasu”.
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa zorganizowana na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w dniach 2–3 grudnia
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2016 r. Referat zatytułowany Nowożytne pojmowanie czasu a filozofia
realistyczna wygłosił Bartłomiej Krzych.
4. „Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut
Nauk o Polityce na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Sekcję Badań
Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w dniach
5–6 grudnia 2016 r. Referaty wygłosili: Karol Piękoś Preferencje wyborcze mieszkańców gminy Hyżne w świetle wyników wyborów parlamentarnych 2007–2015; Dominik Boratyn oraz Damian Wicherek Preferencje wyborcze Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2009 i w 2014 r.
5. „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. IX Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa TYGIEL zorganizowana na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 18–19 marca 2017 r. Referat
zatytułowany Grzech pierworodny i odkupienie, a solidarność rodzaju
ludzkiego z Adamem i Chrystusem. Spojrzenie św. Tomasza z Akwinu
wygłosił Bartłomiej Krzych.
6. „Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Benedykt XVI i liturgia”. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
20 kwietnia 2017 r. Referat pt. Współczesna liturgia papieska w świetle
tradycji: Cappella Papalei Benedykt XVI wygłosił Bartłomiej Krzych.
7. „Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana
przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa,
Ekonomii i Administracji) oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny) w dniach 24–25 kwietnia 2017 r. w Warszawie.
Referaty wygłosili: Dominik Boratyn Prawo do wolności słowa w Internecie – mowa nienawiści, hejt; Karol Piękoś Respektowanie ochrony
praw człowieka w europejskim nakazie aresztowania; Damian Wicherek Rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w polskim porządku prawnym.
8. ,,Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie”. Ogólnopolska
Konferencja Naukowa organizowana przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
w dniu 2 czerwca 2017 r. Referaty wygłosili: Dominik Boratyn Prawa
człowieka w wirtualnej rzeczywistości. Charakterystyka zagadnienia;
Karol Piękoś Miejsce praw człowieka w wybranych organizacjach europejskich; Damian Wicherek Ochrona praw konsumentów w Polsce po
1989 roku.
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9. ,,Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie. Referaty wygłosili: Dominik Boratyn i Damian Wicherek
Wybory do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji – analiza porównawcza; Karol Piękoś Kapitał społeczny: społeczeństwo obywatelskie i trzeci sektor.
Działalność naukowa studentów zaangażowanych w prace Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego nie ograniczyła się tylko do czynnego udziału w konferencjach naukowych. Studenci
podejmowali również inicjatywy związane z publikowaniem tekstów
oraz organizowaniem wydarzeń odbywających się na wydziale Socjologiczno-Historycznym. Jednym z największych wydarzeń, w którego
organizację zaangażowali się samorządowcy, był ,Kongres Stowarzyszeń
Regionalnych Województwa Podkarpackiego.
Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego podjął
również działania mające na celu wyróżnianie studentów, którzy w wyjątkowy sposób są zaangażowani w życie uczelni. W roku akademickim
2016/2017 wspólnie z władzami Wydziału podjęto inicjatywę przyznawania nagrody ,,Laur Dziekana”. Kolejnym działaniem, które miało za
zadanie docenić zaangażowanych studentów, było przyznanie wyróżnień
dla starostów.
Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego w roku akademickim 2016/2017 włączył się również w działania na rzecz
promocji Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prowadzonych w jego ramach kierunków studiów. Zainteresowanie studentów oraz chęć rozwoju wspólnoty samorządowej
przyczynia się do podejmowania coraz to nowych inicjatyw. Nie byłoby
to możliwe bez dobrej współpracy z władzami wydziału.
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