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ocznica odzyskania niepodległości to szczególna okazja do przypomnienia wielkich bohaterów 1918 r. Piłsudski, Dmowski, Witos, Paderewski, Haller… symbolizują trudne i różne drogi do wolności, ale jednocześnie wyzwalają kolejne dyskusje o kształt Niepodległej, zaskakująco bliskie tym sprzed stu lat.
W „Wiadomościach Historycznych” proponujemy dzisiaj nieco inne spojrzenie na piękną rocznicę, spojrzenie z perspektywy bohaterów
zapomnianych, rzadko goszczących na kartach podręczników, syntez czy rocznicowych edycji źródeł.
Stanisław Zając dotarł do archiwum rodzinnego przechowywanego przez Joannę Filipowicz a skrywającego fascynującą opowieść o pięciu
braciach, którzy włączyli się w walki o niepodległość Polski. Biogra ia każdego z braci Filipowiczów to materiał na scenariusz ilmowy o losach
heroicznych i tragicznych.
Współcześni pisali o nim – doskonały wódz, dzielny żołnierz, zacny człowiek. Któż jednak dzisiaj pamięta o pułkowniku Zygmuncie Zielińskim, od kwietnia 1917 r. Komendancie Legionów Polskich, który wbrew Piłsudskiemu opowiedział się za złożeniem przysięgi „wiernego
dotrzymania braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier”?
Ponadto sylwetki niezwykłych kobiet i wybitnego dyplomaty – materiał na szkolne debaty o polskich drogach do wolności i ich bohaterach.
Stanisław Roszak
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Polska dyplomacja
– trudne początki
4

Formowanie się polskiego aparatu dyplomatycznego
u zarania i w pierwszych dniach Niepodległości
Juliusz Jędrzejczak

czasie gdy pośród dźwięków wojennej symfonii wykonywanej przez walczące ze sobą strony
w pierwszym światowym konflikcie zbrojnym
zaczęły wybrzmiewać tony obwieszczające nadejście nowego, 1918 r., przez tych, dla których
los utraconej ojczyzny nie był obojętny, bezustannie kładzione były podwaliny pod przyszły polski aparat dyplomatyczny. Chociaż każda z tych osób pragnęła usłyszeć
w dźwiękowym zamęcie melodię odrodzonej i niepodległej Polski, to jednak nie dla wszystkich brzmiała ona
jednakowo. Na różnice w treści partytur miały wpływ
odmienne warunki stworzone przez władze działające
na danym terytorium, a będące środowiskiem rozwoju
polskich działaczy politycznych.
Wiadomości Historyczne 5/2018
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Najwięcej wolności pośród zniewolonych
– Galicja
Obszar Galicji znajdujący się w rękach habsburskiego zaborcy słynął ze stosunkowo dobrych warunków
do rozwoju działalności politycznej członków narodu,
którzy nie mogli poszczycić się posiadaniem własnego
państwa. Tam też 16 sierpnia 1914 r. powołano Naczelny Komitet Narodowy. Do jego zadań należało
m.in. tworzenie stałych placówek zagranicznych wraz
z organizacją wysłanników dyplomatycznych, którzy
swoimi działaniami obejmowaliby określone obszary.

Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu stwarzało możliwości zdobycia niezbędnego doświadczenia
potrzebnego w pracy dyplomatyczno-konsularnej.
Założono, że podstawą działalności NKN-u poza macierzystym obszarem będzie pełnienie funkcji informacyjnej. Przy tej okazji wysłannicy prasowi mieli zabiegać
o uzyskanie kontaktu z Polakami, którzy ze względu na zajmowaną pozycję mogli wywierać znaczący
wpływ w politycznych kręgach. To samo dotyczyło
osób obcego pochodzenia o podobnym statusie.
Pierwsze miesiące, które upłynęły od zainicjowania
organizacji, pokazały, że słowa nie pozostały jedynie
na papierze, a jej stali agenci najwcześniej rozpoczęli
wykonywać swoją pracę w Mediolanie, Rapperswilu,
Monachium i Berlinie. Akcję prowadzono ze zmiennym
szczęściem. Czasem siedziby przenoszono do innego
miasta, innym razem zawieszano ich funkcjonowanie,
a zdarzało się także, że próby podjęcia owocnych zabiegów politycznych kończyły się iaskiem. Do innych
ośrodków miejskich, w których w określonym stopniu
rozwinęła się działalność NKN-u, należały m.in. So ia,
Kopenhaga, Sztokholm, Haga, Genewa, Berno, Turyn,
Konstantynopol, Budapeszt, Londyn. Działacze galicyjskiej organizacji próbowali swoich sił także na terenie
Francji i Stanów Zjednoczonych.
Osoby zaangażowane w pracę Komitetu optowały
za rozwiązaniami biorącymi pod uwagę związki przyszłego państwa polskiego z Austro-Węgrami, chcąc

Feniks zrodzony z rosyjskich popiołów

Droga do MSZ
Dalsze wypadki polityczne doprowadziły do utworzenia stanowiska premiera, którym 26 listopada
1917 r. mianowano Jana Kucharzewskiego. Na podstawie jego rozporządzenia z 23 stycznia 1918 r.
uprzednio przekształcony Departament Spraw Politycznych miał zajmować się tylko polityką zagraniczną. Jego nazwa uległa zmianie na Departament Stanu, a człony struktury stanowiły Prezydium oraz dwie
sekcje. W skład sekcji o charakterze ogólnym wchodziły następujące Wydziały: Ogólnopolityczny i Opieki
Konsularnej, Spraw Narodowościowych, Ekonomiczno-Handlowy (od 1 lutego 1918 r.). Natomiast sekcja
o pro ilu zagranicznym składała się z paralelnych jednostek i był to Wydział Dyplomatyczny oraz Wydział
Prasowy. Wprowadzony podział przewidywał ponadto
wyodrębnienie z wydziałów odpowiednich referatów.
Przeciągająca się kwestia zawarcia porozumienia
między Komisją Wykonawczą Naczelnego Komitetu Narodowego a Departamentem Stanu w sprawie
przekazania praw do misji zagranicznych znalazła
rozwiązanie 11 lutego 1918 r. Scedowaniu podlegały
struktury rozlokowane w Sztokholmie, Bernie, Hadze, Budapeszcie, Konstantynopolu i Berlinie. Formalnie miało do tego dojść wraz z nastaniem 1918 r. Już
w pierwszym jego miesiącu została podjęta decyzja
o ulokowaniu przedstawicieli Rady Regencyjnej w Finlandii i Rosji Sowieckiej. Na terytorium ogarniętym
przez bolszewików akcja prowadzona była ze zmiennym szczęściem, chociaż dość szybko udało się tam
zorganizować sieć przedstawicieli. Mimo zlikwidowania tam przedstawicielstwa po rozwiązaniu Rady
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Innym zalążkiem kadrowo-strukturalnym mającego
powstać w przyszłości Ministerstwa Spraw Zagranicznych były obszary Królestwa Kongresowego. Po ofensywie państw centralnych z 1915 r. znalazły się pod
okupacją Niemiec i Austro-Węgier w postaci osobnych
Generalnych Gubernatorstw. Obaj zwierzchnicy tych
obszarów 5 listopada 1916 r. odczytali bezpośrednio
przedstawicielom części polskich elit akt. Zapowiadał,
z woli obu cesarzy, ustanowienie polskiego królestwa
o ustroju konstytucyjnym wraz z dziedziczną monarchią. Jego granice nie zostały sprecyzowane, ale
opierały się na terytorium wydartym z rąk rosyjskich.
W konsekwencji 6 grudnia 1916 r. utworzono
Tymczasową Radę Stanu, do której należało, pośród
innych zadań, budowanie pierwotnych struktur mających być zalążkiem polskiej administracji państwowej. W obrębie nowo powołanego ciała zorganizowano Wydział Wykonawczy, który 23 stycznia 1917 r.
powołał do życia Departament Spraw Politycznych.
Jedną z jego gestii było formowanie zaczątków mającego powstać w przyszłości ministerstwa odpowiedzialnego za kwestie stosunków zagranicznych oraz opiekę
konsularną. Pod tym terminem kryły się działania prowadzące do roztoczenia troski nad Polakami – jeńcami
przebywającymi na terenach niemieckich, austro-węgierskich, bułgarskich oraz tureckich. Dyrektorem Departamentu został hrabia Wojciech Rostworowski.
Ponadto Departament kształtował powszechną
opinię o działaniach rozgrywających się na arenie
międzynarodowej, tłumacząc aktualne zagadnienia
polityczne. Podawał także do publicznej wiadomości
czynności, które zostały powzięte przez Tymczasową
Radę Stanu. W jego obrębie sformowano Biuro Prasowe, które nie stroniło od utrzymywania łączności z placówkami zagranicznymi Naczelnego Komitetu Narodowego w zakresie wymiany materiałów informacyjnych.
Zadanie kładzenia podwalin pod przyszłe MSZ wymagało werbunku osób o odpowiednich kompetencjach,
mogących rzetelnie i efektywnie spełniać powierzone

im zadania. W celu zapewnienia jakości kadrowej Departament organizował szkolenia z zakresu dyplomatyczno-historycznego. Jednym z owoców jego prac
było stworzenie projektu ustawy konsularnej.
Tymczasowa Rada Stanu planowała rozlokowanie
własnych przedstawicielstw w stolicach państw centralnych oraz tych o charakterze neutralnym. Jednak
zamysły pozostały tylko w sferze wyobrażeń. W tym
zakresie zależność od Naczelnego Komitetu Narodowego była absolutna. Gdy jego struktury zaczęły wchodzić
w etap likwidacji, między obiema instytucjami rozpoczął się przeciągły spór o przejęcie sieci placówek
w obcych państwach. Niemożność osiągnięcia konsensusu wpływała na nią negatywnie. Regulacja tej kwestii
została odłożona do czasu powołania rządu w Warszawie.
Mimo dymisji Tymczasowej Rady Stanu 25 sierpnia
1917 r., Departament Spraw Politycznych nie przerwał działalności. Najwyższa władza w Królestwie
Polskim, na mocy patentu wydanego przez generał-gubernatorów 12 września 1917 r., spoczęła w rękach
Rady Regencyjnej. Jednakże do momentu zakończenia okupacji utrzymywanie przez nią o icjalnych stosunków dyplomatycznych z innymi państwami było
niemożliwe.

klucz do epoki

doprowadzić do realizacji koncepcji trialistycznej.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa wraz z biegiem wydarzeń pierwszej wojny światowej odstawiała na boczny tor inicjatywy opierające się
na takim sojuszu, przez co działalność NKN-u traciła
na znaczeniu. Jednym z przejawów tego zjawiska była
utrata wielu kompetencji pozwalających na kontynuowanie akcji zagranicznej w 1917 r. Dnia 15 października zapadła decyzja o rozwiązaniu Komitetu.
Jednak mimo takiego kroku jego działalność się nie
zakończyła. Prowadzona była nadal, chociaż nieo icjalnie. Rozlokowane w wielu państwach placówki
pozwoliły na lepsze zrozumienie kwestii polskiej. Ich
wpływ na elity polityczne był niewątpliwy. Dorobek
NKN-u, wciąż istniejącego w 1918 r., był jednym z ogniw składających się na aparat dyplomatyczny Drugiej
Rzeczpospolitej.

klucz do epoki
Zjazd Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Regencyjnej, jego działalność stanowiła trwały fundament dalszych poczynań.
W lutym 1918 r. doszło do dymisji rządu Kucharzewskiego. Nie spowodowało to zastoju w pracach
organizacyjnych i przygotowawczych prowadzonych
przez Departament. Nowy rząd Jana Kantego Steczkowskiego utworzono 4 kwietnia 1918 r. Na dyrektora
Departamentu Stanu wyznaczono Janusza Radziwiłła.
W drugiej połowie tego samego miesiąca przystąpiono do organizowania przedstawicielstw w Berlinie
i Wiedniu. Od tego ostatniego zależna była delegacja
na Węgry. Dodatkową placówkę rozlokowano w Krakowie. Uformowane wcześniej struktury przez Naczelny Komitet Narodowy w Berlinie miały pozostać
formalnie niezależne. Radziwiłł pozostał na swoim stanowisku do 23 października 1918 r.
Odejście ze stanowiska dyrektora Departamentu
Stanu było związane z mianowaniem przez Radę Regencyjną tego samego dnia nowego premiera. Został
nim Józef Świeżyński. Dwa dni później Rada zatwierdziła jego gabinet. Za jego urzędowania doszło do przekształcenia Departamentu Stanu. Następcą tej instytucji stało się Ministerstwo Spraw Zewnętrznych
na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 26 października
1918 r. Jego kierownictwo przypadło Stanisławowi
Głąbińskiemu. Długo nie cieszył się z piastowanego
stanowiska ze względu na rozwiązanie rządu Świeżyńskiego już 4 listopada. Od tego dnia Władysław
Wróblewski pełnił jednocześnie funkcję premiera
oraz ministra spraw zewnętrznych. Mimo politycznych
perturbacji ciągłość pracy byłego Departamentu Stanu
pod względem kadrowym pozostała nienaruszona.

Zabiegi pośród przyszłych zwycięzców
W tym miejscu należy dopełnić obraz składowych przyszłego polskiego aparatu dyplomatycznego
i wspomnieć o Komitecie Narodowym Polskim z siedzibą w Paryżu. Związani z nim decydenci uznali, że

rozpoczął działalność 15 sierpnia 1917 r. Komitet pod
przewodnictwem Romana Dmowskiego miał w zamierzeniu stać się ciałem reprezentującym odpowiednio pojmowaną sprawę polską na Zachodzie. Część jego
kompetencji miała charakter tych, jakie w normalnym
państwie spełnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Drogę do prowadzenia swobodnej akcji politycznej
wśród państw Ententy otworzyło udzielenie Komitetowi uznania jako o icjalnej organizacji przez Francję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Stany Zjednoczone.
Do wszystkich aktów aprobaty ze strony tych państw
doszło jeszcze w 1917 r. (w powyższej kolejności: 20
września, 15 października, 30 października, 10 listopada). Działalność Dmowskiego opierała się na negatywnym stosunku do Niemiec i do jesieni 1918 r. prawie
wyłącznie na polityce zagranicznej. W obrębie paryskiej organizacji, tak jak w przypadku Departamentu Stanu, wyróżniono wydziały, którym powierzono
spełnianie zadań w ramach ściśle określonego zakresu
kompetencji. Ich struktura nie była stała i ulegała reorganizacji. Władze Komitetu zadbały również o to, aby
został wyznaczony delegat przebywający w Szwajcarii.

Wejście na oficjalne tory
Za inicjację procesu całkowitego scalania wspomnianych ogniw polskiego aparatu dyplomatycznego można
uznać ciąg wydarzeń, jakie towarzyszyły powrotowi
Józefa Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada 1918 r.
W dniu następnym Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, a 14 listopada znalazł się w posiadaniu
pełnej władzy państwowej. Prasa podała informację, że
w dniu, gdy przybysz z Magdeburga uzyskał tak szerokie prerogatywy, kierownikiem Ministerstwa Spraw
Zewnętrznych został Tytus Filipowicz. Resort odpowiedzialny za politykę zagraniczną w listopadzie 1918 r.
funkcjonował w ramach tymczasowej organizacji.
Ministrowi podlegał bezpośrednio jego Sekretariat,
Wydział Prawny, Biuro Prac Kongresowych (odpowie-
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dzialne za przygotowania do konferencji pokojowej)
oraz trzy Sekcje (Polityczna, Techniczna oraz Ogólna).
W obrębie Sekcji Politycznej wyróżniono Wydziały: Polityczny, Wschodni, Konsularny, Ekonomiczno-Handlowy, Prasowy, Wydawnictw i Publikacji. Zaliczono tam
również Departament Litewsko-Białoruski. W skład
Sekcji Technicznej wszedł Wydział Komunikacji wraz
z Wydziałem Służby Telegra icznej, Telefonicznej i Iskrowej. Sekcja Ogólna składała się z trzech członów:
Wydziału Personalnego, Wydziału Finansowego oraz
Biblioteki.
Piłsudski 16 listopada wystosował telegram
do rządów Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii,
Niemiec oraz do innych rad ministrów należących
do państw zaangażowanych w pierwszym kon likcie
światowym lub pozostających w stanie neutralnym.
Oznajmiał w nim powstanie niepodległego państwa
polskiego. Filipowicz irmował go swoim podpisem
w zastępstwie ministra spraw zewnętrznych. Następnego dnia wysłano depesze do ministrów odpowiedzialnych za politykę zagraniczną Francji, Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Wyrażano
w nich pragnienie ujrzenia w Warszawie przedstawicieli tych państw wraz z jednoczesnym zapewnieniem
o wysłaniu w odpowiednim czasie o icjalnych delegacji
mających formalnie noty ikować państwową niepodległość. Widniał na nich podpis kierownika polskiego
MSZ-u o takim samym charakterze jak uprzednio.
Gdy 18 listopada powołano gabinet Jędrzeja Moraczewskiego, dotychczasowy kierownik MSZ-u nie znalazł w nim miejsca. Teka resortu związanego z polityką
międzynarodową przypadła Leonowi Wasilewskiemu. Rząd uznał za konieczne nawiązanie życzliwych
stosunków ze wszystkimi państwami tak szybko, jak
to tylko będzie możliwe.
Wraz z utworzeniem Ministerstwa Spraw Zewnętrznych ulokowani wcześniej przedstawiciele Rady Regencyjnej w Berlinie przeszli pod jego zwierzchnictwo. Ponadto resort mianował swojego reprezentanta
w Wiedniu i Moskwie. Berliński wysłannik polskiego
Ministerstwa musiał jednak powrócić do kraju, gdy 15
grudnia 1918 r. zawieszono stosunki dyplomatyczne
z Niemcami nawiązane niespełna miesiąc wcześniej.
Okoliczność zbliżającej się konferencji pokojowej przy
jednoczesnym stawianiu Niemcom zarzutów o działalność szkodliwą dla polskich interesów były impulsami
do podjęcia takiej decyzji.

do wstępnego uregulowania stosunków z Austrią.
W Pradze pracował już wtedy polski konsul. W So ii 1
grudnia 1918 r. ustanowiono pierwsze pełnoprawne
polskie przedstawicielstwo, które uzyskało rangę
poselstwa. Polski przedstawiciel dyplomatyczny 24
grudnia tego samego roku złożył listy uwierzytelniające w MSZ Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców.
Wraz z działalnością ukierunkowaną na misje zagraniczne podejmowano jednocześnie próby restrukturyzacji warszawskiego ośrodka centralnego. Od 1
grudnia 1918 r. obowiązywała jego nowa organizacja.
Podział na trzy sekcje został zachowany. W skład Sekcji
Politycznej wchodziło Biuro Prasowe oraz następujące
Wydziały: Polityczny, Konsularny, Prawny, Ekonomiczno-Handlowy. Do sekcji Ogólnej włączono Bibliotekę
oraz Wydział Prezydialny wraz z dwoma pozostałymi, tj. Personalny oraz Finansowy. Ostatnia Sekcja,
Techniczno-Komunikacyjna, liczyła cztery człony. Były
nimi trzy Wydziały (Komunikacji, Kontroli, Gospodarczy) oraz Ekspedyt i Centrala Materiałów Piśmiennych.
Za każdą sekcję i wydziały odpowiadały konkretne
osoby, które nadzorowały i koordynowały ich pracę
w wyznaczonych ramach kompetencyjnych.
Warunki pracy urzędników ministerialnych w rozpatrywanym czasie były bardzo trudne. Doraźnie
przydzielono im pomieszczenia należące do Pałacu
Saskiego przy warszawskiej ulicy Miodowej. Lokale
na drugim piętrze Pałacu Kronenberga przy ulicy Królewskiej służyły za miejsce działania komisji kwali ikującej pretendentów do służby zagranicznej. We znaki dawały się także kłopoty aprowizacyjne. Regulacja
tych problemów wymagała cierpliwości i czasu.

Klarowność powoli nastaje

Walka o jedność

Rząd Moraczewskiego utrzymywał, że wspólny dorobek NKN-u oraz Rady Regencyjnej w postaci placówek zagranicznych znalazł się całkowicie pod jego kontrolą. W drugiej połowie listopada 1918 r. znane były
publicznie personalia osób, które mogły z namaszczenia rządowego zalegalizować dokumenty poza granicami Polski. Związane były z placówkami ulokowanymi
w Bernie, Hadze, Helsinkach, Kijowie, Moskwie, Sztokholmie oraz Ty lisie. W tym samym miesiącu doszło

Aby wszystkie kończyny funkcjonowały w obrębie
jednego ciała dyplomatycznego, należało doprowadzić
do porozumienia między Komitetem Narodowym
Polskim a ośrodkiem władzy w Warszawie. Osiągnięcie
takiego celu nie było łatwe ze względu na wzajemną
nieufność i chęć uzyskania jak największej liczby prerogatyw przez każdą ze stron. W Ministerstwie Spraw
Zewnętrznych starano się wypracować taktykę pozwalającą na nawiązanie o icjalnych stosunków dyploma-

Leon Wasilewski

Tytus Filipowicz
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Pałac Saski w Warszawie, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

tycznych z państwami Ententy z pominięciem Komitetu. Jedną z koncepcji mających pomóc w osiągnięciu
takiego celu było wykorzystanie zależności inansowej
paryskiej organizacji od Francji. Jej istnienie mogło
być czynnikiem poróżniającym państwa zwycięskie
w pierwszej wojnie światowej. Mimo wszystko udało
się osiągnąć konsensus.
Rozmowy prowadzące do jego bezpośredniego
osiągnięcia trwały na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 r. Owocem kompromisu było objęcie 16
stycznia przez Ignacego Paderewskiego, związanego
z Komitetem, teki premiera oraz ministra spraw zewnętrznych. Dzięki temu państwa Ententy nawiązały
z Polską o icjalne stosunki dyplomatyczne, a to pociągnęło za sobą ciąg podobnych aktów wypływających
ze strony innych państw. Podległe KNP placówki zagraniczne przeszły pod zarząd MSZ-u.

Długa droga od sukcesu
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Zakończenie procesu scalania struktur polskiego
aparatu dyplomatycznego było możliwe w dużej mierze dzięki dobrej woli każdej ze stron mających wpływ
na jego formę. Ich pierwotnie odmienne dążenia polityczne musiały dostosować się do zmieniających warunków na arenie międzynarodowej. Nieprzejednana
nieustępliwość stanowiłaby ogromne zagrożenie dla
ledwie odrodzonej ojczyzny.
1

U zarania Drugiej Rzeczpospolitej prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej musiało łączyć się z tworzeniem jej podstaw organizacyjnych wraz z dopełnianiem kadr. Te czynności splatały się z powszechnym
jeszcze brakiem doświadczenia. Z tego względu czerpano ze wzorców przedrozbiorowych oraz tych wypracowanych przez państwa z nieprzerwaną tradycją
dyplomatyczną. Ich czołowym wyznacznikiem była
Francja. Nie preferowano jednak kalkowanej implantacji. Do dużych osiągnięć trzeba zaliczyć skonstruowanie niemałej struktury centrali MSZ-u w ciągu tylko kilku tygodni od przywrócenia polskiego państwa,
uwzględniając również rozrost aparatu urzędniczego.
Wszystkie wydarzenia prowadzące do etapu funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych1, gdy
jego zwierzchnikiem był Ignacy Paderewski, to tylko
prolog do rozbudowanej opowieści o dalszych losach
polskiego aparatu dyplomatycznego. Przy okazji wspomnienia o sławnym pianiście warto powrócić do muzycznych porównań i stwierdzić, że w tej kompozycji
wybrzmiało wtedy dopiero preludium.
Bibliografia:
❚ Bazylow L., Odrodzenie sprawy polskiej w kraju i w świecie (1900–1918), [w:] Historia
dyplomacji polskiej, t. 3: 1795–1918, red. L. Bazylow, Warszawa 1982.
❚ Łossowski P., Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, Warszawa 1992.
❚ Michowicz W., Organizacja polskiego aparatu dyplomatycznego w latach 1918–1939,
[w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.
❚ Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Poznań 2005.
❚ Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1918: listopad–grudzień, red. S. Dębski, Warszawa
2008.
❚ Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013.
❚ Szczepanik K., Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1918–1945. Początki instytucjonalne,
rozwiązania prawne, warunki działania, kadry, [w:] Ministerstwo Spraw Zagranicznych II
Rzeczypospolitej: organizacja, polityka, ministrowie, red. P. Długołęcki, K. Szczepanik,
Warszawa 2014.

Nazwa funkcjonująca w oficjalnej nomenklaturze od 1 lutego 1919 r.
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Polish diplomacy – difficult beginnings. Shaping of the Polish diplomatic machinery
at the outset and in the first days of independence
Political actions of the Polish independence activists varied from country to country. In the Austro-Hungarian
territory/Empire there was the Supreme National Committee established. It was its initiative to start the first
Polish missions abroad, e.g. in Sofia, Copenhagen, Stockholm, Geneva, Turin, Constantinople, Budapest and
Berlin. At the beginning of 1918 all of that was taken over by the State Department of the Kingdom of Poland,
which later – a few days before Poland reemerged onto the map of Europe – was renamed as the Ministry of
External Affairs. In the postwar reality a new order was being created and the ministry’s officials had to both
establish relationships with other countries and modify its own structure at the same time. As it turned out, it
was possible only with help of the National Committee of Poland, which became an official rapresentation of
the “Polish affairs” in France, Great Britain, USA and Italy. The consensus was reached at the beginning of 1919
and the Ministry of External Affairs was renamed as the Ministry of Foreign Affairs shortly after that.
Tłumaczył: Juliusz Jędrzejczak
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Święto Zjednoczenia Armii Polskiej. Józef Piłsudski (w jasnym płaszczu), generał Józef Haller (po lewej stronie Józefa Piłsudskiego), biskup Władysław Bandurski, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Stanisław Estreicher podczas defilady wojskowej na Rynku Głównym w Krakowie

Stanisław
Estreicher
i jego autorska koncepcja walki z „partyjnictwem”
Mateusz Hübner

tanisław Estreicher był znany przede wszystkim
z dokonań w dziedzinie nauki. Pochodził z zasłużonego na tym polu rodu Estreicherów, był współtwórcą „Bibliografii Polskiej” oraz rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mniej znany jest wkład
Estreichera w rozwój myśli politycznej ruchu konserwatywnego, którego znamiennym świadectwem jest
jego artykuł Walka z partyjnictwem.

S

Nauka i polityka

9

Demokracja – „ustrój przyszłości”
W odrodzonej po I wojnie światowej Rzeczypospolitej konserwatyści nie byli w stanie zorganizować
się w zwarty obóz polityczny. Pozostali podzieleni
na kilka ośrodków – najważniejszymi były krakowski, poznański oraz wileński5. W polskich realiach
konserwatystami byli głównie ziemianie. Niektórzy
– przykładem Stanisław Cat-Mackiewicz – zaliczali się
do monarchistów. Nie można jednak traktować rojali-

1
Dzieło to zapoczątkował ojciec Stanisława Estreichera – Karol Józef. Po Stanisławie pracę nad Bibliografią polską kontynuował jego syn –
Karol. O rodzie Estreicherów i jego wpływie na rozwój kultury narodowej zob. więcej: K. Grzybowska, Estreicherowie. Kronika rodzinna, Kraków
1999.
2
Zob. S. Estreicher, Konserwatyzm, Kraków 1928.
3
Zob. tenże, Walka z partyjnictwem, „Przegląd Współczesny”, t. 30, lipiec–wrzesień 1929, s. 3–19.
4
Tamże.
5
W. Władyka, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926–1935, Wrocław 1977, s. 16.
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Stanisław Estreicher urodził się 26 listopada
1869 r. w Krakowie. Po latach studiów i pracy akademickiej został profesorem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (piastował stanowisko rektora tej uczelni), historykiem i bibliografem. Wywodził się z zasłużonego
na polu twórczości naukowej rodu Estreicherów. Znamiennym świadectwem tych zasług było opracowanie
Bibliogra ii polskiej przez trzy pokolenia Estreicherów
– w tym Stanisława1.
Znaczenie tej rodziny wykracza poza ramy twórczości naukowej. Wynikało to z wpływu Stanisława Estreichera na myśl polityczną ruchu konserwatywnego
w okresie II Rzeczypospolitej2. Estreicher był jednym
z prominentnych konserwatystów krakowskich, czyli „stańczyków”. Wypracował oryginalną koncepcję
polityczno-ustrojową – odwołującą się do konieczności

walki z „partyjnictwem”. W II RP terminem „partyjnictwo” określano zjawisko partykularnie rozdrobnionych i skłóconych wzajemnie partii politycznych.
Estreicher nie był jedynym politykiem postulującym
zwalczenie „partyjnictwa” – tego rodzaju postulaty
były w szczególności propagowane przez obóz piłsudczykowski. Autorski charakter mają jednak proponowane przez współtwórcę Bibliogra ii polskiej środki
zmierzające do zwalczenia „partyjnictwa”, szczególny
był też cel walki z tym zjawiskiem. Poglądy w tym zakresie Estreicher przedstawił w 1929 r. w „Przeglądzie
Współczesnym” w artykule Walka z partyjnictwem3.
Jeszcze w tym samym roku ukazała się odbitka tego
artykułu w postaci osobnej broszury, co można traktować jako zamiar dotarcia przez konserwatystów krakowskich do szerszego grona odbiorców4. Broszura
ta zalicza się do dorobku XX-wiecznej polskiej myśli
konserwatywnej.

klucz do epoki

zmu jako nieodłącznej cechy konserwatyzmu, chociaż
niepodważalny jest silny związek tych idei6.
Nie wszyscy konserwatyści byli monarchistami. Monarchistą nie był Estreicher, który jako „ustrój przyszłości” postrzegał demokrację, w której zwierzchnikiem
byłby ogół społeczeństwa. Nie mógł więc traktować
entuzjastycznie dyktatorskich form rządów – zarówno w wydaniu totalitarnym, jak i autorytarnym. Z tego
powodu krytykował ustroje faszystowskich Włoch
Benito Mussoliniego oraz Hiszpanii – rządzonej twardą ręką przez Miguela Primo de Riverę. W cytowanym
artykule stwierdził, że formy ustrojowe w tych państwach: „Na krótką metę – a więc przejściowo – okazały pewne zalety, zwłaszcza włoska, i przyczyniły się
do uporządkowania stosunków; ale na stałe nie dały
się pogodzić z samopoczuciem mas i z całą psychiką
nowoczesnego człowieka”7. Mogłoby się wydawać, że
taka postawa wykluczała nawiązanie współpracy z Józefem Piłsudskim i jego współpracownikami po przeprowadzonym przez nich zamachu stanu (12–15 maja
1926). W pierwszym dniu po przewrocie Estreicher
opublikował – na łamach „Czasu” – artykuł, w którym
zamach ten określił jako „rokosz”8.

Konserwatyści w obozie
piłsudczykowskim
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Na światopogląd Estreichera duży wpływ wywierały powszechne w środowisku akademickim poglądy zachowawcze związane z naturą nauki. Do tego
łączył Estreicher obserwacje życia politycznego II RP.
Na podłożu konserwatywnych idei wyciągał wnioski
na podstawie analizy mankamentów, które postrzegał jako prowadzące do „partyjnictwa”. Piłsudski i jego
współpracownicy stali się atrakcyjni dla Estreichera
ze względu na zdystansowanie się od lewicy. Występowała też inna przyczyna – piłsudczycy postulowali
zwalczenie wynaturzeń systemu parlamentarnego,
któremu przypisywali pejoratywne miano „partyjnictwa” oraz „sejmokracji”, odwołując się do negatywnych konsekwencji wynikających z szerokich uprawnień Sejmu.
W przeciwieństwie do wielu piłsudczyków współtwórca Bibliogra ii polskiej myślał o demokracji jako
alternatywie ustrojowej w przyszłości, lecz jako priorytet przyjmował dążenie do wyeliminowania mankamentów ustroju II RP – stanowionego konstytucją
z marca 1921 r. Tożsamym dążeniem Estreichera i piłsudczyków było wzmocnienie władzy wykonawczej
– głównie kompetencji Prezydenta RP. Idea ta stanowiła punkt wyjścia do dalszej współpracy i znalazła
6

rozwinięcie w postaci artykułu Estreichera pt. Walka
z partyjnictwem9.

„Partia” a „partyjnictwo”
Walka z partyjnictwem ukazała się trzy lata po zamachu majowym. Estreicher nie rozróżniał partii od stronnictw politycznych, kierując się realiami ówczesnego życia politycznego. W pierwszym zdaniu Estreicher stwierdził: „Rozlega się w tej chwili w Polsce hasło, wychodzące
od góry, hasło «walki z partyjnictwem»” (s. 3). Jest to czytelna aluzja do elity władzy obozu piłsudczykowskiego. W kwietniu 1929 r. powstał pierwszy z tzw. rządów
„pułkowników”, tworzonych przez najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, którzy walkę z „partyjnictwem” traktowali priorytetowo. Specy ika polska wynikała z rozbieżności między „papierową konstytucją”
a „życiem realnem” (s. 3). Estreicherowi chodziło o kontrast między realnym osłabieniem pozycji Sejmu – w konsekwencji przewrotu majowego – a formalnoprawnie
obowiązującą konstytucją marcową, która sankcjonowała
znaczne uprawnienia izby niższej parlamentu.
W ocenie Estreichera partie są tworzone przez grupy ludzi, których łączą tożsame przekonania oraz cel,
jakim jest przejęcie władzy. Umożliwia to realizację
założeń zawartych w danym programie partyjnym. Nie
uważał jednak za zasadne utożsamianie partii i „partyjnictwa”. Wychodził z założenia, że „partyjnictwo”
jest „wówczas, jeśli rzeczywiste (w programach niekoniecznie spisane) cele partji otrzymują charakter wybitnie egoistyczny i stają przez to w kolizji z dobrem
ogółu” (s. 4). Rozstrzygającą rolę przypisywał elicie
partyjnej, ponieważ uważał, że właśnie to wąskie grono decyduje o tym, czy partia schodzi „na manowce
partyjnictwa” (s. 4). Nie przywołał jednak „żelaznego
prawa oligarchii”, sformułowanego przez Roberta Michelsa (1911).

Wybory do Sejmu w 1928 – liczenie głosów w okręgowej komisji wyborczej w Warszawie

J. Bartyzel, Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, Toruń 2002, s. 28–29.
S. Estreicher, Ustrój przyszłości, „Czas”, nr 294, 25 XII 1924, s. 1.
8
W artykule tym stwierdził: „To, co się w Polsce bowiem dzieje, jest rokoszem i wewnętrznym rozkładem, a nie zamachem stanu […]. Wypadki warszawskie są i będą też nieszczęściem dla Polski bez względu na to, jak się zakończą. Im dłużej się będą przeciągać, im dłużej będą
wywoływać ohydną, bratobójczą walkę, tem silniej będą nas pchać w odmęt rozstroju i anarchji społecznej. Należy też całą siłą wołać o ich jak
najszybsze zakończenie”. Tenże, Rokosz, „Czas”, nr 110, 16 V 1926, s. 1.
9
W dalszej części tekstu cytuję artykuł Stanisława Estreichera w formie broszury. Numery stron poszczególnych cytatów zostały umieszczone w nawiasach w tekście głównym.
7

Francuskiej z 1875 r., czyli państwa o bardziej ugruntowanych formach demokratycznych od Polski.
W Polsce funkcjonowały: „stronnictwa, myślące
kategorjami przedwojennemi lub wojennemi; dotąd
istnieją pochodzące z tych czasów wzajemne uprzedzenia; różnice lokalne pomiędzy odcieniami identycznych lub podobnych do siebie stronnictw są dotąd bardzo znaczne” (s. 6). Znamienne, że krytykując
rozdrobnienie partii na polskiej scenie politycznej,
Estreicher nie odwołał się do ruchu konserwatywnego, który reprezentował. Widocznie nie chciał podjąć
bezpośredniej krytyki własnego środowiska, ponieważ
konserwatyści nie mieli jednego, dobrze zorganizowanego ugrupowania. Zamiast tego byli podzielni na kilka mniejszych ośrodków. Była to cena porozumienia
z piłsudczykami – wejście konserwatystów do ich
obozu było związane z koniecznością zrezygnowania
przez polityków o zachowawczych poglądach z tworzenia własnego, silnego ugrupowania. Tego wymagała
od konserwatystów piłsudczykowska elita władzy10.
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Cel – „rządy partyjne”
bez „partyjnictwa”
Oczekiwaną przez autora Walki z partyjnictwem sytuacją były „rządy partyjne” realizowane przez jedno większe ugrupowanie, ewentualnie koalicję dwóch
bądź trzech zbliżonych programowo partii. Jako przykłady takich stosunków podawał Stany Zjednoczone
i Wielką Brytanię w XVIII i XIX w. Trudno jednak w formie rządów zbliżonej do zaproponowanej przez Estreichera nie widzieć mankamentów. Przykładem sytuacja,
w której koalicję rządzącą ukształtowały partie o zróżnicowanych programach. Taka koalicja jest mało stabilna,
co udowadnia współczesna historia Włoch. Forma „rządów partyjnych” obecna w II RP, polegająca na obecności
w parlamencie kilkunastu skłóconych partii, stanowiła w ocenie Estreichera nonsens nie do zaakceptowania.
Stanisław Estreicher widział realnie konieczność
funkcjonowania partii politycznych – chodziło mu jedynie o usprawnienie „rządów partyjnych”.
Rozumiał, że nie można tego dokonać na drodze
przeciwdziałania rozdrobnieniu parlamentarnemu,
co czynili piłsudczycy, przywołując koncepcję Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Estreicher
apelował o podniesienie poziomu organizacji
ugrupowań. Miarą było zorganizowanie w ramach
partii oddolnych inicjatyw, posiadanie dobrych organów prasowych, dysponowanie wystarczającymi
funduszami, a przede wszystkim skupianie „zawodowych polityków”. Z tym pojęciem łączył profesjonalizm. Ugrupowania partyjne w Polsce, w przekonaniu
Estreichera, nie spełniały tych warunków. Znajdowały
się na niskim poziomie – stwarzającym groźbę przejścia do „partyjnictwa”, którego jednym ze świadectw
jest demagogia wiecowych mówców.

10
Protokół konferencji grup konserwatywnych z udziałem przedstawicieli Marszałka Piłsudskiegow Dzikowie w dniach 14-16 września 1927 r.,
[w:] Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914–1939, t. 2, oprac. K. Kersten, Warszawa 1959, s. 209.
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Terenem sprawowania
władzy przez partie
był
parlament,
chociaż formalnie kluby parlamentarne nosiły
zmody ikowane
nazwy, o icjalnie
skrywając czysto
partyjnych charakter. Zdaniem
współtwórcy Bibliogra ii polskiej:
„Parlament, wyStanisław Estreicher (1869–1939)
brany przez ludność dla celu rządzenia państwem, jest tym terenem, na którym toczy
się walka elit partyjnych między sobą; tam zawierają
się sojusze; tam realizują się idealne cele polityczne,
głoszone w programach partyj; i tam wreszcie dokonywa się ewentualny frymark klik idealnemi celami
na materjalne korzyści partyjne” (s. 4). Z tego kształtu parlamentu wynikały dwa zagrożenia – świadczące o wejściu przez państwo w stadium „partyjnictwa”.
Przejście do „partyjnictwa” mogło się objawiać w zbyt
ograniczonych – partykularnych – celach partii.
Drugie wynikało z sytuacji, w której cele partii są dopasowane do racji stanu, „ale zostają przefrymarczone
na korzyści osobiste elity” (s. 4). Negatywny wpływ
elit partyjnych pobudzał niechęć do wszystkich partii
w społeczeństwie. Niezadowolenie to objawiało się
w rozmaity sposób – także przez poparcie zamachu
stanu obalającego rządy partyjne.
Zdaniem Estreichera ustrój Polski był modelem
„rządów partyjnych”. W konstytucji unikano regulacji funkcjonowania systemu partyjnego, co w praktyce życia parlamentarnego ułatwiało realizację
interesów partyjnych, a do tego przenosiło spory
międzypartyjne na forum Sejmu i Senatu. W przeświadczeniu Estreichera był to stan nieograniczonej przewagi partii nad urzędem Prezydenta
RP, rządem, a także organizacjami społecznymi
czy gospodarczymi. Tworzyło to problematyczną sytuację, ponieważ ugrupowania partyjne nie
były przygotowane do realizacji rządów partyjnych
– mając tak szerokie możliwości. W tym poglądzie
Estreichera można dopatrywać się przekonania
o nieugruntowanych w Polsce tradycjach demokracji parlamentarnej. Nie jest to założenie bezzasadne, ponieważ żadne z trzech państw zaborczych
nie miało demokratycznego ustroju – umożliwiającego powszechny i równy udział ludności w życiu politycznym. Konstytucję marcową wzorowano
na postanowieniach ustawy zasadniczej III Republiki
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Pierwsza strona czasopisma krakowskich konserwatystów – „Czas” z 16
maja 1926 r. Na zdjęciu widoczny
jest fragment artykułu Stanisława
Estreichera Rokosz, w którym autor
skrytykował przewrót majowy Józefa
Piłsudskiego

Okładka broszury Stanisława Estreichera Walka z partyjnictwem
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Estreicher nie był zwolennikiem „bezpartyjności”,
postrzeganej jako apolityczność i apartyjność. Jest
to znamienne ze względu na taktyczną współpracę
z piłsudczykami, których najważniejszą platformą było
ugrupowanie o nazwie Bezpartyjny Blok Współpracy
z Rządem. W dodatku w intencji prezesa BBWR Walerego Sławka miało to być ugrupowanie stanowiące nową
jakość, pozbawioną miana partii politycznej. Zdaniem
Estreichera tak pojęta bezpartyjność w Polsce była świadectwem niskiej kultury politycznej. Nie podjął jednak
krytyki piłsudczykowskiego Bloku. Wskazywał na bezpartyjność jako negatywną cechę polskiego społeczeństwa – dotyczącą nawet osób wykształconych. Jako jedną
z przyczyn tego zjawiska podał zaangażowanie kobiet
w polityce, które uważał za „żywioł specjalnie emocjonalny, trudny do ujęcia w karby racjonalnej i stałej organizacji, a łatwo poddający się chwilowym wrażeniom” (s. 9).
Istnienie parlamentu uważał Estreicher za konieczne. Wychodził z założenia, że w Polsce nie ma innego
gruntu pod „rządy partyjne”. Nie wykluczał, że w przyszłości taki grunt powstanie. Obawiał się jednak szkód,
które mogą zostać wyrządzone w bieżącej polityce –
ze względu na groźbę ponownego popadnięcia w „partyjnictwo”, które stłumili – lecz nie pokonali – piłsudczycy. W parlamencie upatrywał narzędzie wychowujące
społeczeństwo w celu przystosowania do oczekiwanej
przez Estreichera formy „rządów partyjnych”.

Metody walki z „partyjnictwem”
Daleki od radykalizmu Stanisław Estreicher był
orędownikiem walki z „partyjnictwem” metodą, któ-

Bankiet wydany przez Radziwiłłów na cześć Józefa Piłsudskiego w sali kominkowej
pałacu w Nieświeżu (październik 1926). Uroczystość ta odbyła się w ramach zjazdu
w Nieświeżu, podczas którego Piłsudski spotkał się z konserwatystami w rezydencji
Radziwiłłów. Zjazd ten był zaskoczeniem dla opinii publicznej, ponieważ stanowił
świadectwo zbliżenia piłsudczyków i konserwatystów

rą określił jako paliatywną. Ten połowiczny środek
wyrażał się w utrzymaniu parlamentu, ale o ograniczonych kompetencjach. Chciał ugruntowania
na formalnoprawnej drodze przemian, jakie faktycznie dokonywały się w życiu politycznym II RP od maja
1926 r.
Utworzenie rządu „pułkowników” w roku ukazania
się artykułu Estreichera – następnie mody ikowanych
w składzie – było postrzegane jako wyraz radykalizacji i pogłębiania autorytaryzmu. Nie było to zgodne
z koncepcjami Estreichera, który w ramach systemu
parlamentarnego postulował zwiększenie kompetencji prezydenta przez zagwarantowanie temu urzędowi
możliwości odrzucania uchwał parlamentu, rozwiązywania obu izby oraz pociągania ministrów do odpowiedzialności. Autor Walki z partyjnictwem nie chciał
likwidacji klasycznych partii politycznych, natomiast
BBWR mógł budzić obawy o możliwość realizacji takiego scenariusza.
Estreicher postulował reformę ordynacji wyborczej do Sejmu – prowadzącą do wystawiania
na listach najlepszych i najbardziej doświadczonych
kandydatów. Jego zdaniem drogą do tego były małe
okręgi wyborcze oraz ograniczenie zasady proporcjonalności. Celem było postawienie wyborcy
przed koniecznością wyboru między wyróżniającymi
się indywidualnościami, a nie poszczególnymi numerami list. Nie był entuzjastą tworzenia „sejmu korporacyjnego”, ale uważał za właściwe, by w jednej z izb
– najlepiej Senacie – znaleźli się nienależący do partii reprezentanci korporacji zawodowych oraz
przedstawiciele samorządów lokalnych. Wówczas
partie – jako niedojrzałe do „rządów partyjnych” – zostałyby pozbawione monopolu w parlamencie na reprezentowanie społeczeństwa. Dostrzegał, że czując
konkurencję, ugrupowania partyjne podnosiłby
jakość podejmowanych działań.
Estreicher odwoływał się do zwalczenia źródeł niskiej kultury politycznej w Polsce. Celem było usunięcie partyjnych klik, które zastępowały – oczekiwane

Ewolucja, a nie rewolucja
Konkludując, Estreicher stwierdził: „Nie wierzę
w zbudowanie w Polsce jakichś stronnictw na surowym
korzeniu, nie pozostających w rozwojowym związku
z dzisiejszemi partjami. Nie wierzę wogóle w program
burzenia i rozsadzania tego, co już jest, w nadziei, że
się uda zbudować od fundamentów jakieś twory nie
związane z przeszłością. Jak wszędzie, tak i tu trzeba
wychodzić od tego, co istnieje, i dążyć przez ewolucję
do postępu. Ale postępu tego muszą dokonać same
partje, tak jak dokonały go w krajach o starej kulturze
parlamentarnej. Która go dokonać nie potra i, ta zginie
w imię bezlitosnego prawa natury” (s. 18).
To stanowisko nie budzi wątpliwości – jako konserwatysta Estreicher odwoływał się do metody ewolucyjnej, a nie rewolucyjnej. Bronił ustroju parlamentarnego
ze stanowiska polityka przekonanego, że nie powstała
dostatecznie dobra forma rządów – pozwalająca na likwidację partii i parlamentu. Warunkiem koniecznym
do stworzenia trwałych „rządów partyjnych” było –
zdaniem Estreichera – wykształcenie odpowiedniej
elity w partiach, tworzonych przez „zawodowych polityków”. Podobnie jak inni konserwatyści Estreicher
w okresie II RP miał ograniczone możliwości realizacji
własnych postulatów. Wyjątkiem było jego zaangażowanie w reformę jędrzejewiczowską – w tym przypadku reprezentował całe środowisko akademickie
walczące o zachowanie autonomii uczelnianej11.
Zachowawcze środowisko było jednak potrzebne
Piłsudskiemu i grupie „pułkowników” do pozyskania
intelektualnego podłoża – niezbędnego do wypra-

cowania spójnej koncepcji ustrojowej w postaci nowej konstytucji. Pogląd Estreichera o konieczności
szybkiego wyeliminowania „partyjnictwa” na drodze
zmian ustrojowych popierali również inni konserwatyści. Z odmiennego założenia wychodzili Piłsudski
i „pułkownicy”, którzy wprawdzie chcieli wypracowania nowej ustawy zasadniczej, ale kwestię tę przeciągali w czasie. Woleli wykorzystywać zagadnienie konstytucji w bieżącej rozgrywce politycznej. W latach
trzydziestych nastąpiło osłabienie pozycji zachowawczych polityków w związku z prześladowaniami przez
piłsudczyków opozycji politycznej. Konserwatyści
odnosili się z dezaprobatą do uwięzienia czołowych
polityków opozycji w twierdzy wojskowej w Brześciu,
byli także przeciwni osadzaniu przeciwników władzy
w obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej12. Ten
brak aprobaty okazywał również Estreicher, który prawdopodobnie inspirował krytykę rządzących
na łamach „Czasu”. Nie wszyscy bliscy współpracownicy Piłsudskiego byli przychylni konserwatystom,
dlatego po jego śmierci w 1935 r. nastąpiło dalsze
zmniejszenie znaczenia zachowawczych polityków
w państwie.
Estreicher nie żył w okresie dogodnym do realizacji
jego koncepcji polityczno-ustrojowej. Wypowiadał się
przeciwko autorytarnemu modelowi rządów. Po wybuchu II wojny światowej stał się jedną z o iar dużo
gorszego systemu – w wydaniu totalitarnym. Razem
z innymi profesorami UJ – w listopadzie 1939 r. – został
aresztowany w ramach niemieckiej akcji Sonderaktion
Krakau. Był więziony przez hitlerowców w Krakowie,
Wrocławiu, a następnie w obozie koncentracyjnym
Sachsenhausen, gdzie zmarł 28 grudnia 1939 r. w wyniku wyczerpania i chorób.
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przez Estreichera – profesjonalne elity partyjne, zdolne
do realizacji „rządów partyjnych”.
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„Projekt jest objawem reakcji, jaka daje się w tej chwili odczuwać na każdem polu przeciwko idei swobodnego rządzenia się społeczeństwa, samorządu korporacyjnego i niezawisłości jakiejkolwiek działalności od kierownictwa zgóry. Hasła dyktatury są w tej chwili u rządzących
najpopularniejsze, gdyż widzieli i przeżyli różne nadużycia haseł liberalnych”. S. Estreicher, Projekt nowej ustawy o szkołach akademickich,
„Czas”, nr 268, 22 XI 1932, s. 1.
12
W.T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, Wrocław 1985, s. 96–99.

Stanisław Estreicher and his authorial conception
of fighting against „partyjnictwo”

Tłumaczył: Mateusz Hübner
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Stanisław Estreicher was mainly known for his achievements in science. He came from a distinguished Estreicher family, was a co-founder of the Polish Bibliography and the rector of the Jagiellonian University. Less known
is Estreicher’s contribution to the development of political thought of the conservative movement, whose significant testimony is his article „Fight against partyjnictwo” – published in 1929. Estreicher was not a monarchist
like so many other conservatives. He believed that in the future it would be possible to introduce a system of
democracy. Like Józef Piłsudski and his associates, Estreicher wanted to strengthen the executive. However, he
was critical of some actions of the elite authorities of the Second Polish Republic. His vision could not be realised because it did not receive enough support.
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Dziennik wiedeńskiej wiktorii
Pamiętny rok 1683, rok wojny, śmierci i zniszczenia, stanowi swoiste zwierciadło, w którym
odbijają się całe dzieje wczesnonowożytnej Europy – pisze we wstępie autor.
ama bitwa pod Wiedniem z jednej strony stanowi
przykład bohaterstwa i ofiarności, a z drugiej niewyobrażalnego cierpienia i nędzy żołnierzy i ludności
cywilnej. Jednocześnie świadczy o uprzedzeniach,
nienawiści, niezrozumieniu i przerażającej ignorancji,
które obu walczącym stronom kazały demonizować przeciwników i nazywać ich poganami bądź giaurami, bestiami
lub świniami, i które nie pozostawiając miejsca na choćby
odrobinę współczucia, pozwalały zabijać, torturować oraz
niewolić.
Autor w formie dziennika przedstawia
dzień po dniu najważniejsze wydarzenia
związane z wielką wyprawą wojenną Imperium Osmańskiego, której celem był Wiedeń i państwo Habsburgów, a w szerszym
kontekście chrześcijańska Europa.
Kiedy 180 tys. armia Kara Mustafy 14
Kara Mustafa
lipca podchodzi pod Wiedeń, jednoczy się
prawie cała Europa, a na czele armii sojuszniczych w decydującej bitwie stanie nasz
król Jan Sobieski.
Fakty i reporterski czasem opis wydarzeń przybliżają nam nie tylko zmagania
militarne, ale też zabiegi dyplomatyczne
i rozgrywki między ówczesnymi władcaLeopold I
mi, intrygi dworskie i parlamentarne. Oto
przykłady:
PIĄTEK, 1 STYCZNIA 1683 R. Wiedeń
świętuje Nowy Rok. W kuchniach na głodnych czekają świńskie łby i golonka
– powiadają, że kto w Nowy Rok je
wieprzowinę, przez rok cały nie zazna głodu.
Jan Sobieski
W kościołach trwają modły o pokój (…)
Kiedy z seraju w Edirne, dawnej stolicy imperium osmańskiego, Turcy wynoszą już buńczuki i gotują się do nowej
wyprawy, w Wiedniu jakby nigdy nic odbywają się wesołe
zabawy karnawałowe, oszałamiające bale i pełne rozmachu
kuligi.
16 MARCA: Rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, podczas
którego mają się rozstrzygnąć losy przymierza z cesarzem;
obie izby polskiego parlamentu, Sejm i Senat, obradują
równocześnie. Podczas obrad członkowie potężnej „partii
francuskiej” rozpowszechniają broszury i ulotki, by udaremnić zawarcie sojuszu z Leopoldem, lecz Jan III Sobieski
w sprytny sposób przedstawia ich jako zdrajców i wrogów
ojczyzny.
29 MARCA: Finanse cesarskie są w rozpaczliwym stanie. W tej sytuacji tym cenniejsza staje się pomoc inansowa zaprzyjaźnionych państw: Portugalia przekazuje

S

sto tysięcy talarów, hiszpańskie duchowieństwo zbiera
dwieście tysięcy, Genua przesyła trzysta tysięcy talarów,
Lucca – dwadzieścia tysięcy guldenów, Sabaudia o iarowuje pięćdziesiąt tysięcy dukatów, książę Castiglione proponuje trzydzieści tysięcy guldenów, wielki książę Cosimo
śle z Toskanii sto tysięcy guldenów i sto tysięcy funtów
prochu do Polski, a papież Innocenty XI – czterysta tysięcy
guldenów do Wiednia, pół miliona guldenów do Warszawy (…)
31 MARCA Podczas wiosennej burzy wojska Wysokiej
Porty wyruszają na wojnę z niewiernymi. Naczelne dowództwo spoczywa jeszcze w rękach samego sułtana, lecz
triumfalny nastrój zostaje zakłócony przez drobny incydent: kiedy nagły podmuch wiatru zrywa z głowy Mehmeda IV kunsztowny turban, zabobonni żołnierze natychmiast
odczytują to jako zły znak. Razi ich również to, że słynący
z wyuzdania sułtan ciągnie za sobą cały swój dwór, wraz
z haremem i eunuchami.
Kiedy na dalekich Bałkanach Osmanowie przekraczają
Rubikon, cesarz Leopold I ponownie bawi na polowaniu
w Laxenburgu. Mimo to ostatnie dni marca nie są z punktu widzenia Habsburgów stracone: dyplomatom cesarza
po długich i trudnych pertraktacjach i kosztem sporych sum
udaje się doprowadzić do zawarcia sojuszu z Rzecząpospolitą.
15 SIERPNIA: Oblężenie Wiednia trwa już od miesiąca,
lecz Jan III Sobieski dopiero teraz rusza z odsieczą.
8 WRZEŚNIA: Wielka narada wojenna sił sprzymierzonych pod Tullnem. Książę lotaryński stara się mediować
między rywalizującymi ze sobą książętami Rzeszy; naczelnym wodzem sił sojuszniczych zostaje Jan III Sobieski.
12 WRZEŚNIA: Jest późne popołudnie i bitwa toczona
w imię Allaha po jednej stronie oraz Jezusa i Maryi po drugiej wkracza w decydującą fazę. Po godzinnej przerwie
i naradzie z saksońskim dowódcą hrabią Goltzem książę
lotaryński decyduje się kontynuować walkę i rozkazuje oddziałom na lewym skrzydle ruszać naprzód.
Również Sobieski, który pierwotnie chciał poprzestać
na zdobyciu wzgórz, stawia wszystko na jedną kartę: z hasłem dnia na ustach – Jezus Maryja, ratuj! – chorągwie husarów i chorągwie pancerne ruszają do ataku.
Około godziny szóstej wieczorem Jan III Sobieski wchodzi do namiotu Kara Mustafy. Wysyła też za uciekającym
wielkim wezyrem oddział lekkiej jazdy pod dowództwem
Atanazego Miączyńskiego, po czym wchodzi do namiotu, by
odebrać gratulacje niemieckich generałów. Philippe Dupont
zostaje wysłany do Krakowa – ma zanieść królowej Marysieńce wieść o wiktorii oraz złote strzemię wielkiego wezyra.
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panteon ojczysty

Edward
Raczyński
– O Niepodległą
i Jej Trwanie1
„Daj mi dla Ciebie żyć – mój Kraju drogi!
Czysto – i nie jak ten co radość grzebie,
Bez zniechęcenia, bez gniewu, bez trwogi
Służyć Ci życiem i umrzeć za Ciebie”
Edward Raczyński

Krzysztof Kania

16

śród osób zasłużonych dla Niepodległej
w pierwszym rzędzie powszechnie wymienia
się polityków i generałów, gdy tymczasem dyplomaci – nawet wybitni – schodzą na dalszy
plan. Wielka to szkoda, gdyż hr. Edwarda Raczyńskiego powinno się wymieniać obok i na równi
z tak Wielkimi Polakami, jak Józef Piłsudski, Władysław Sikorski czy Roman Dmowski.

W
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Rodzina

Edward Bernard Andrzej Marian, bo takie było
jego pełne imię, przyszedł na świat 19 grudnia 1891 r.
w Zakopanem. Jego miejsce urodzenia było dość przypadkowe i spowodowane chorobą przyrodniej siostry, Zo ii Korwin-Krasińskiej, której niestety nie dane
było mu poznać – jako dziecko zmarła na gruźlicę.
Matką Edwarda Raczyńskiego była Róża Raczyńska,
natomiast po mieczu wywodził się on z bodaj najwybitniejszego rodu Wielkopolski – jego przodkami
byli tacy znamienici działacze polityczni, społecznicy,
publicyści, kolekcjonerzy oraz fundatorzy miejscy, jak:
Edward Raczyński starszy (1786–1845), Roger Maurycy Raczyński (1820–1864) czy Edward Aleksander Raczyński (1847-1926). Edzio miał brata Rogera Raczyńskiego, późniejszego wojewodę poznańskiego i ambasadora Polski w Rumunii, oraz przyrodnie rodzeństwo:
Adama i Elżbietę Krasińskich ze strony matki i Karola
Raczyńskiego ze strony ojca.

Utalentowany uczeń

Edukację odbierał początkowo w pałacu w Rogalinie, a następnie w Cesarsko-Królewskim III Gim1

Edward Raczyński, ambasador RP w Wielkiej Brytanii. Fotografia sytuacyjna
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

nazjum Wyższym w Krakowie. W 1910 r. zdał egzamin maturalny z odznaczeniem, co uprawniało go
do rozpoczęcia studiów wyższych. Studiował z zapałem i powodzeniem w Lipsku, Londynie i Krakowie,
a w 1915 r. został doktorem prawa. W tym też mniej
więcej czasie zaczyna się jego przygoda z poezją,
którą częściowo wyda w 1960 r., podobnie jak swoje
Wspomnienia.

Pierwsze kroki w dyplomacji – Berno,
Kopenhaga, Londyn

Swoje pierwsze szlify w dyplomacji stawiał on w austro-węgierskim przedstawicielstwie w Warszawie, aby
po kilku miesiącach i w zmienionej sytuacji politycznej,
związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,
wstąpić do Szkoły Podchorążych w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej dowodzonej przez legendarnego
już wówczas Mariana Kukiela. Kilkumiesięczne przeszkolenie Raczyńskiego, ale przede wszystkim jego
zdolności językowe zaowocowały skierowaniem go
do attachatu wojskowego w Bernie Szwajcarskim.
Jego skrupulatność, takt, obycie, umiejętność szybkiego uczenia się oraz wiedza szybko zostały zauważone

Ostatni człon artykułu nawiązuje do serii zainicjowanej w Zakładzie Historii XX w. Instytutu Historii i Archiwistyki, Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu. W serii, do tej pory, ukazały się m.in. takie pozycje jak: Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski
i Europy, red. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2016 i Londyńska reduta, t. 1: Władysław Raczkiewicz (1885–1947), t. 2: Prezydenci RP
na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej, red. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2017.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych
w Warszawie; marzenia o Moskwie

Pierwsza strona noty do rządów Narodów Zjednoczonych dotyczącej zbrodni
niemieckich na ludności żydowskiej
w okupowanej Polsce
Źródło: Wikimedia Commons, domena
publiczna.

Blue plaque przy 8, Lennox Gardens
Źródło: ze zbiorów Krzysztofa Kani.

marzenia o włączeniu Polski w struktury Unii Europejskiej ziściły się dopiero 11 lat po jego śmierci, 1 maja
2004 r.

Na eksponowanych stanowiskach; traktat mniejszościowy „drzazgą w naszym
ciele”

Chociaż Raczyńskiego „ciągnęło” na Wschód, to swoje losy ostatecznie związał z Zachodem. W 1932 r.
otrzymał niezwykle prestiżowe stanowisko Stałego
Delegata RP przy Lidze Narodów w Genewie, aby
po dwóch latach objąć jeszcze ważniejszą godność –
ambasadora przy „Dworze św. Jakuba” w Londynie.
Od tego czasu Londyn stanie się jego miastem, a Anglia
– drugą ojczyzną.
Wróćmy jednak do początku lat trzydziestych XX w.
i jego zaangażowania na odcinku genewskim. Z wielu
podejmowanych przez Raczyńskiego kwestii wypada
pochylić się nad dwiema.
Pierwszą była konwencja o określeniu napastnika (de inicji agresji) z lipca 1933 r., która powstała
z jego inicjatywy. Wedle jego koncepcji doszło pośrednio do zbliżenia rumuńsko-sowieckiego, czyli między
dwoma państwami pozostającymi, delikatnie rzecz ujmując, w nie najlepszych relacjach bilateralnych wywołanych sporem o przynależność Besarabii. To zaangażowanie zostało docenione w Rumunii i zaowocowało
przyznaniem Raczyńskiemu Wielkiej Wstęgi Orderu
Korony Rumuńskiej przez króla Rumunii Karola II.
Druga dotyczyła zawieszenia stosowania międzynarodowej procedury przewidzianej w traktacie o ochronie praw mniejszości narodowych (mały traktat wersalski), który Polska zobligowana była podpisać 28
czerwca 1919 r. wraz z traktatem wersalskim. Polski
dyplomata określał ten dokument „prawdziwą drzazgą
w naszym ciele”. Jego zdaniem narzucenie przez państwa silniejsze państwom słabszym pewnych rozwiązań i pod pewnymi warunkami zaprzeczało ideom
równego współistnienia narodów. Nie można było
również godzić się na możliwość wnoszenia skarg bezpośrednio do Ligi Narodów z pominięciem sądownictwa krajowego, gdyż było to zręcznie wykorzystywane przez m.in. władze niemieckie w celu dyskredytacji
państwa polskiego i uprawiania polityki rewizjonistycznej.
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Powrót do Centrali w Warszawie spowodowany był
zarówno zawirowaniami w życiu osobistym Edwarda
Raczyńskiego, jak i chęcią dalszego rozwoju zawodowego. Jednym z marzeń młodego dyplomaty był wyjazd na Wschód, a dokładniej do Związku Sowieckiego i objęcie funkcji szefa placówki w Moskwie. Z tego
względu Raczyński został przeniesiony do Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie.
Obszarem przez niego eksplorowanym były stosunki polsko-sowieckie, zagadnienia związane z emigracją ukraińską, a także prace nad koncepcją związaną
z utworzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej unii
celnej, w pierwszej kolejności obejmującej Polskę
i Rumunię. Inicjatywy te uznać trzeba za pionierskie,
a samego Raczyńskiego postawić obok takich europejskich myślicieli i budowniczych wspólnej Europy,
jak: Richard Coudenhove-Kalergi, Aristide Briand czy
Édouard Herriot. Zresztą w późniejszym czasie, pozostając na emigracji, Raczyński wiele miejsca w swoich
wystąpieniach poświęcał możliwej współpracy regionalnej, zbliżeniu między Wschodem i Zachodem czy
integracji europejskiej, działając zarówno w Ruchu
Europejskim, jak i w Międzynarodówce Liberalnej. Jego

panteon ojczysty

przez przełożonych, którzy już w 1919 r. oddelegowali
młodego Raczyńskiego na urząd I sekretarza poselstwa polskiego w Danii.
Trzy lata spędzone w Kopenhadze zaowocowały
zwiększeniem obopólnego zainteresowania Polski
i Danii jako potencjalnych partnerów handlowych.
Raczyński miał podobno swój udział również w rozkodowaniu sowieckich telegramów szyfrowych,
w posiadanie których wszedł zupełnie przypadkowo,
nawiązując tzw. kontakt operacyjny. Ich waga i znaczenie w kontekście trwającej wówczas wojny polsko-bolszewickiej okazały się nie do przecenienia. Kolejne kroki Raczyńskiego związane były z Londynem, miastem
już dość dobrze znanym naszemu bohaterowi choćby
z okresu studiów.
W stolicy Anglii młody, niespełna 31-letni dyplomata nadal pracował nad swoim curriculum vitae i przygotowywał się do objęcia wyższych stopni w hierarchii
dyplomatycznej, zajmując w placówce funkcję sekretarza.
Do jego głównych zadań należało dbanie o sprawne funkcjonowanie kancelarii i rozwój stosunków
polsko-brytyjskich, które w pierwszych latach funkcjonowania Niepodległej nie układały się dobrze.
Za ten stan rzeczy zasadniczo obwinia się premiera
Wielkiej Brytanii Davida Lloyda Georga, który sprzeciwiał się najpierw powstaniu, a później budowie
silnej Polski. To m.in. dzięki niemu utworzono Wolne Miasto Gdańsk, a także podjęto decyzje o plebiscytach na Górnym Śląsku czy Warmii, Mazurach
i Powiślu. W okresie urzędowania Raczyńskiego
na placówce w Londynie (1922–1926) Rada Ambasadorów zatwierdziła wschodnią granicę Drugiej Rzeczypospolitej, a poselstwu udało się poprawić oraz
zintensy ikować stosunki polityczne, gospodarcze
i kulturalne między dwoma państwami. Nie odbyło
się to oczywiście bez współpracy z szefem placówki
Konstantym Skirmuntem – innym wybitnym polskim
dyplomatą.

panteon ojczysty
Majątek Rogalin

Źródło: ze zbiorów Krzysztofa Kani.

Na decyzję ogłoszoną przez Józefa Becka 13 września 1934 r. z pewnością miało wpływ, przewidziane
na 18 września, wstąpienie ZSRS do Ligi Narodów.
Raczyński, który obok Władysława Kulskiego był jednym z głównych inicjatorów całej akcji, obawiał się,
że po wejściu do Ligi Narodów i jej Rady Sowieci zaczną ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Doświadczenia z podobnym wykorzystywaniem
mniejszości niemieckiej w Polsce przez władze niemieckie były wszak pouczające.
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Starania Ambasadora
o gwarancje brytyjskie

Stosunki z Wielką Brytanią należały w dwudziestoleciu międzywojennym, z punktu widzenia każdego
wówczas państwa, do najważniejszych relacji dwustronnych. Można je współcześnie porównać do kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi lub z Federacją Rosyjską. Pięć lat zajęło Raczyńskiemu, aby przekonać
głównych angielskich decydentów, że Polska była ważnym krajem na mapie Europy, zagrożonym z dwóch
stron przez totalitarne mocarstwa, które bezceremonialnie parły do wojny. Wyjściem z sytuacji mogła
okazać się budowa związku państw Europy Środkowo-Wschodniej, które współdziałałaby ze sobą i miałyby
po swojej stronie Anglików i Francuzów.
Zabezpieczenie ze strony Londynu w postaci odpowiednich gwarancji udało się uzyskać 31 marca 1939 r.,
a następnie w polsko-angielskim układzie o wzajemnej pomocy z 25 sierpnia 1939 r., którego Raczyński
był współarchitektem. Wówczas wydawało się, że
Rzeczpospolita zawarła jeden z najważniejszych paktów bilateralnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Koncepcje „Międzymorza” czy „Trzeciej Europy” były
wówczas, niestety, trudne do realizacji i to nie tylko
ze względu na zaognione stosunki polsko-czechosłowackie czy polsko-litewskie, lecz także węgiersko-rumuńskie czy węgiersko-jugosłowiańskie. Być może właśnie
ten brak wspólnego frontu i możliwości stworzenia realnej siły na kontynencie oraz zachowawcza i niezrozumiała – szczególnie dla Polaków – polityka mocarstw
zachodnich (appeasement) stały się powodem triumfu
totalitaryzmów. Wkrótce Adolf Hitler i Józef Stalin dokonali szybkiego i okrutnego rewanżu na Europie, wpierw
razem, a później oddzielnie, dokonując straszliwych
zbrodni i okrucieństw, grabiąc kolejne państwa i wpro-

Edward i Roger Raczyński pędzla Jacka Malczewskiego
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

wadzając w nich swój system rządów, który za sprawą
ZSRS przetrwał w Polsce jeszcze ponad 40 lat.

Pro patria et pro publico bono

W okresie drugiej wojny światowej Raczyński, mimo
zmiany władzy (piłsudczyków zastąpili sikorszczycy), trwał na stanowisku ambasadora w Londynie,
co w żadnym razie nie świadczyło o jego koniunkturalizmie, a wynikało raczej z poczucia obowiązku i potrzeby pracy dla kraju. Ambasador nieraz podkreślał swoją
apolityczność i przedkładał służbę Ojczyźnie ponad
partyjne podziały – pro patria et pro publico bono.
„Służba Polsce i Polakom była powołaniem Raczyńskiego. Czuł się odpowiedzialny za losy kraju” – stwierdziła po latach jego córka Wirydianna Rey. Z pewnością
zaważyło to na podjęciu przez niego decyzji o objęciu
także i kolejnej posady – kierownika Ministerstwa
Spraw Zagranicznych (1941–1943).

Próba ratowania Żydów

To za urzędowania Raczyńskiego i z jego inicjatywy
10 grudnia 1942 r. wystosowano notę do rządów Narodów Zjednoczonych dotyczącą zbrodni niemieckich
na ludności żydowskiej w okupowanej Polsce. Nota,
oparta na „raporcie Karskiego”, zawierała informacje
dotyczące prowadzonej przez Niemców polityki polegającej na eksterminacji ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich. Informacje o tej makabrycznej zbrodni były szokiem dla całego świata. Choć
zarówno Raczyński, jak i Jan Karski (Kozielewski) informowali o zbrodniach popełnianych przez Niemców,
żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte.
Tę sytuację doskonale obrazuje jedna ze scen z ilmu
Sławomira Grünberga Karski i władcy ludzkości, kiedy
Karski nie może zrozumieć, że Franklina Delano Roosevelta – ostentacyjnie palącego papierosa w długiej lufce – bardziej interesowały polskie konie wykorzystane
podczas agresji III Rzeszy na ZSRS czy kwestie związane z układem sił po zakończeniu wojny. Prezydent
USA zupełnie nie przejawiał zainteresowania sprawą
zbrodni popełnianych przez Niemców na Żydach. Była
to dla niego sprawa, jak zauważył Karski, „dziesiątego”
znaczenia.
Nie udało się również Raczyńskiemu oraz rządowi
polskiemu na emigracji wpłynąć na decyzje mocarstw
zachodnich w kwestii powojennego układu polskich
granic. Wydaje się również, że amerykańscy i angiel-

W polskim Londynie

Quasi-prezydent

W 1954 r. Raczyński stanął po stronie przeciwników Augusta Zaleskiego, równie znanego polityka,
byłego ministra spraw zagranicznych Polski, kiedy ten
zdecydował się nie przekazywać władzy prezydenckiej przewidzianemu następcy. Sam wybór Zaleskiego na prezydenta RP na uchodźstwie w 1947 r. budził
już niemałe kontrowersje i stał się przyczyną rozbicia
politycznego w Londynie. Spory z 1954 r. jeszcze bardziej te antagonizmy pogłębiły. Część emigracji, w tym
Raczyński, pozbawiła Zaleskiego władzy, powołując
Radę Trzech – organ o charakterze quasi-prezydenckim. Zaleski w ramach rewanżu pozbawił Raczyńskiego funkcji ambasadora. W ten sposób, aż do śmierci Zaleskiego w 1972 r., na emigracji istniały dwa ośrodki
władzy z prerogatywami prezydenta.
Na przestrzeni 18 lat istnienia Rady Raczyński niezmiennie wchodził w jej skład. Kiedy brał udział w jej
posiedzeniach, starał się raczej godzić zebranych niż
wchodzić w niepotrzebne dyskusje i spory polityczne.
Skupiał się przede wszystkim na sprawach ważnych
dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dzielących ten sam los co jego Ojczyzna.
Współorganizował i brał czynny udział m.in. w marszu wolnych Polaków (kwiecień 1956), wiecu solidarności z robotnikami Poznania (lipiec 1956) czy
manifestacji w obronie Czechosłowacji (sierpień
1968). Przemawiał na falach Radia Wolna Europa czy
kongresach, sympozjach i konferencjach organizowanych w różnych miejscach na świecie. W Brukseli, Florencji, Hadze, Londynie, Nicei, Paryżu, Princeton, Rzymie, Strasburgu, Sztokholmie czy Zurychu kładł nacisk
na ciągły brak poszanowania indywidualnej i politycznej wolności w Europie Środkowo-Wschodniej,
podkreślał potrzebę odzyskania przez narody ujarzmione wolności oraz ich integracji ze wspólną i wolną
Europą. Pracował także nad scaleniem dwóch ośrodków politycznych i zabiegał o to, aby emigracja mówiła
jednym głosem.
Raczyński doskonale zdawał sobie sprawę, jak
ten sztuczny podział był odbierany przez rodaków
w kraju i jaką pożywkę cały ten ambaras stanowił
dla warszawskiej wierchuszki, która wykorzystywała każdą okazję do zdyskredytowania i ośmieszenia
polskich władz na obczyźnie. Niemało o wspomnianych kwestiach dowiadujemy się z prowadzonej
przez niego systematycznej i wieloletniej korespondencji m.in. z długoletnim dyrektorem Radia Wolna
Europa Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Ambasadorem Wolnych Polaków we Francji Kajetanem Morawskim czy współzałożycielem Związku Polskich
Federalistów w Stanach Zjednoczonych Romanem
Michałowskim.

Niewidomy prezydent

Wydawać by się mogło, że ponad 80-letni Raczyński
nie odegra już znaczącej roli na emigracji. Nic bardziej
mylnego. Mimo swojego wieku (88 lat) i stanu zdrowia
(całkowita utrata wzroku), które według niego były
decydujące i poniekąd powinny zaważyć na przyjęciu przez urzędującego prezydenta Stanisława Ostrowskiego decyzji o jego rezygnacji – został on wybrany
prezydentem RP na uchodźstwie.

19

Wiadomości Historyczne 5/2018

Po zakończeniu II wojny światowej Raczyński pozostał na emigracji w Londynie i miał już nigdy nie
ujrzeć zachodu słońca nad Wisłą i Wartą. Pozbawiony stanowiska przez władze w Warszawie, 5 lipca
1945 r. wystosował do ministra spraw zagranicznych
Anthony’ego Edena notę protestacyjną przeciwko
uznaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
w Warszawie przez Wielką Brytanię. Tak argumentował brak możliwości złożenia swojego urzędu: „nie
mogę przekazać moich funkcji, władzy i urzędu nikomu bez właściwych instrukcji Prezydenta i Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej” i dodawał dalej, że „naród polski nigdy nie zrezygnuje ze swego prawa
do niepodległego bytu i o to prawo będzie niezłomnie walczył, pomimo uznania jego obecnej zależności
przez inne mocarstwa”.
Raczyński jako jeden z głównych wrogów nowego ustroju – był wszak związany zarówno z Józefem
Piłsudskim, jak i Władysławem Sikorskim – nie mógł
wrócić do kraju, gdzie groziła mu kara śmierci lub długoletnie więzienie. Pozostając na emigracji, poświęcił
się całkowicie sprawom rodaków oraz zaangażował
się politycznie. Jako osoba kierująca Tymczasowym
Komitetem Skarbowym dla Spraw Polskich oraz
główny polski doradca w brytyjskim Ministerstwie
Pracy organizował opiekę nad Polakami nie tylko
na Wyspach, lecz także tam, gdzie skupisk rodaków
było najwięcej: we Włoszech i Francji, w Niemczech czy
na Bliskim Wschodzie.
Ułatwiał wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, Kanady
czy Australii, ale także powroty do Polski wszystkim
tym, którzy sobie tego życzyli. Starał się również o pomoc ze strony Anglików w utworzeniu nowych miejsc
pracy lub sprzyjaniu inicjatywie samozatrudnienia. Zabiegał o dotacje na polskie instytucje naukowe i kulturalne, szkoły oraz biblioteki. Jego zdaniem Brytyjczycy
zrobili bardzo dużo dla Polaków po wojnie. Udzielając schronienia, przeznaczając swoje środki inansowe, wydając pozwolenia i ułatwiając Polakom start
w nowej rzeczywistości, starali się spłacić swój dług
z początku i końca wojny. Uważał, że „całe postępowanie brytyjskie w stosunku do emigrantów polskich
po zakończeniu tej wojny było bardzo życzliwe, bardzo
przychylne i rzeczywiście dało dobry rezultat”.
Zresztą autore leksja Brytyjczyków nad decyzjami
podjętymi podczas drugiej wojny światowej przyszła
dość szybko. Omawiając sytuację w Europie, Winston
Churchill już 5 marca 1946 r. w swym słynnym przemówieniu w Fulton stwierdził: „Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna
kurtyna, dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały
stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i So ia, wszystkie te miasta i wszyscy
ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą
sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej

formie, wpływowi sowieckiemu, ale także – w wysokiej
i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy”.
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scy decydenci nie zdawali lub nie chcieli zdawać sobie
sprawy z konsekwencji szybkiego marszu Armii Czerwonej na zachód i uprawianej przez nią indoktrynacji.
Szybkie zakończenie drugiej wojny światowej było dla
mocarstw zachodnich zadaniem priorytetowym. W ten
sposób, na blisko pół wieku, wpływy sowieckie zdominowały wschodnią część Europy. Interesy nie pierwszy raz wzięły górę nad sentymentami.
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podpisane w Londynie deklaracje: polsko-ukraińska
(listopad 1979) i polsko-czechosłowacka (styczeń
1986).
Najstarszy w dziejach Polski urzędujący prezydent
swoją postawą i zaangażowaniem dawał przykład
nieprzeciętności i wielkiego patriotyzmu. Był człowiekiem, który łączył, a nie dzielił i tak z pewnością
wspominają go najbliżsi, przyjaciele i wszyscy ci, którzy mieli przyjemność z nim obcować. Raczyński doczekał symbolicznego „końca komunizmu”, który
wszystkim w Polsce ogłosiła Joanna Szczepkowska.
Mógł z satysfakcją wysłuchać informacji o zachodzących nad Wisłą zmianach, raczkującej demokracji czy
przeprowadzanych reformach. Przyjmował je pogodnie, z uśmiechem, wiedząc, że potrzeba sporo czasu,
aby wykształciły się nowe elity, a państwo mogło funkcjonować sprawnie. Zmarł 30 lipca 1993 r. w Londynie
w wieku 101 lat, a następnie, z honorami przysługującymi głowie państwa, został pochowany w Rogalinie
w mauzoleum rodziny Raczyńskich. Nad sarkofagiem
umieszczono znamienny napis, niezwykle mądry, ku
przestrodze: …NIE ZMARNUJCIE NIEPODLEGŁOŚCI!
Ambasador RP Edward Raczyński (z prawej) gratuluje zwycięstwa turniejowego tenisistce Jadwidze Jędrzejowskiej (z lewej)
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Okres sprawowania przez niego funkcji głowy państwa zbiegł się w czasie z ważnymi wydarzeniami zarówno w Polsce, jak i na świecie. Raczyński doskonale
odnalazł się w nowej dla niego sytuacji. Zabiegał o fundusze dla strajkujących nad Wisłą opozycjonistów, piętnował wprowadzenie przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce (grudzień 1981),
brał udział w manifestacjach przeciwko uwięzionym
i internowanym działaczom opozycji oraz wspierał
organizacje polonijne, widząc w nich ogromną siłę
i możliwości oddziaływania na kraj. Nadal głośno wypowiadał się o potrzebie integracji państw Europy
Środkowo-Wschodniej. Zalążkiem przyszłej więzi
między sąsiadującymi ze sobą narodami miały być

Bibliografia:
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Edward Raczyński – for Poland's independence and continuity
Edward Raczyński was born in Zakopane in 1891. He was the second child of Edward Aleksander and Róża
Raczyński. He attended the King John III Sobieski Junior High School in Kraków and then he went to universities
in Leipzig, Kraków and London. In this paper I describe his first steps in diplomacy which were as follows: posts
in Copenhagen (1919–1922) and London (1922–1926), his work in the Ministry of Foreign Affairs in Warsaw
(1926–1932), his activity as Permanent Delegate of the Republic of Poland to the League of Nations in Geneva
(1932–1934) and as Ambassador to the Court of St. James (1934–1945). His most outstanding achievements
were: the preparation of the procedure to repudiate the “Little Versailles” Treaty (1934), the signing of the
Polish-British Agreement of Mutual Assistance (1939) and a note addressed to the Governments of the United
Nations in which he spoke about the mass extermination of Jews in German-occupied Poland (1942). After
Great Britain withdrew her recognition of the legitimate Polish government on 5 July 1945, he remained in London. He participated in political life of Polish emigres as a member of the Council of Three (1954–1972) and
later as President of the Republic of Poland in exile (1979–1986). His political and diplomatic activity should
be regarded as exemplary. He died in London in 1993. He should be remembered by successive generations.
A motto engraved on his sarcophagus says: “don’t waste the independence”, a message which should be very
important for us today.
Tłumaczył: Krzysztof Kania

– zapomniany bohater walk o niepodległość
Piotr Hapanowicz

„Doskonały ten wódz, dzielny żołnierz, zacny człowiek,
dzięki swym zaletom charakteru, prostocie obejścia z podkomendnymi i zdolnościom wojskowym posiadł najwyższe
uznanie i zaufanie Komendy Legionów, a szacunek i miłość
u swoich podkomendnych […] Żelaznemu temu mężowi,
chlubie naszych Legionów, wyrażam imieniem Komendy
najwyższe uznanie i pochwałę”.
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Generał Zygmunt Zieliński

Opinia komendanta Legionów Polskich Karola Trzaski-Durskiego
o generale Zielińskim w rozkazie nr 107 z 17 III 1915 r.1

O generale Zygmuncie Zielińskim mało kto pamięta. Wspomina się często Józefa Hallera, Władysława
Sikorskiego, Tadeusza Rozwadowskiego, także dowódców mających długoletni staż w c.k. armii, nie
mówiąc już o generałach wywodzących się z I Brygady Legionów Polskich, jak Edward Rydz-Śmigły czy
Kazimierz Sosnkowski. Natomiast Zieliński, postać
bardzo zasłużona, popadł w zapomnienie. Może
to wynik tego, że w naszej historiografii i społecznej
pamięci dominuje I Brygada i jej komendant Józef Piłsudski. O pozostałych dwóch brygadach legionowych
i ludziach z nimi związanych wiedza i pamięć są bardzo wybiórcze.
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Fotografia generała Zygmunta Zielińskiego, lata dwudzieste XX w., ze zbiorów rodzinnych Andrzeja Mirockiego

Kim był zatem Zieliński, dwukrotny kawaler Orderu
Virtuti Militari, czterokrotnie (!) odznaczony Krzyżem Walecznym, jeden z nielicznych wojskowych,
który otrzymał w okresie międzywojennym najwyższe
polskie odznaczenie państwowe, Order Orła Białego?

Kariera wojskowa

1

Rozkaz nr 107 C. i k. Komendy Polskich Legionów z 17 III 1915 z Archiwum rodzinnego Andrzeja Mirockiego.
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Rozkaz o powierzeniu 2 p.p. Legionów płk. Zielińskiemu, 11.09.1914 r., z archiwum
rodzinnego Andrzeja Mirockiego

Urodził się 1 sierpnia 1858 r. w podkrakowskich Rzeszotarach k. Świątnik Górnych. Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec był
powstańcem styczniowym. Dzieciństwo Zieliński spędził
w miejscowości Michalczowa k. Nowego Sącza. Kształcił
się w sześcioklasowym I Gimnazjum w Nowym Sączu,
jednak edukacji nie ukończył zdaniem matury. Z powodu nie najlepszej sytuacji materialnej rodzina postanowiła, że wstąpi on do wojska, by dzięki temu zdobyć
wykształcenie na koszt państwa. Wkrótce skierowano go
do szkoły kadetów piechoty do Budapesztu, a następnie do Wiednia. Szkołę tę ukończył w 1878 r., zdając egzamin o icerski. Przez ponad 20 lat służył w 20 Pułku
Piechoty, którego żołnierzy nazywano Cwancygierami
lub Dwudziestakami. W listopadzie 1910 r. otrzymał
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awans na pułkownika i przez krótki czas dowodził 13
Pułkiem Piechoty, tzw. Dzieci Krakowskich. Choć miał
opinię dobrego, solidnego i odpowiedzialnego o icera,
nie zrobił błyskotliwej kariery w c.k. armii. Po 36 latach
służby, w 1911 r. przeszedł w stan spoczynku. Zamieszkał w Krakowie. Zaangażował się w działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, współtworzył Polowe Drużyny Sokole, opracowywał regulaminy, organizował zloty i szkolenia wojskowe.

Brygada Karpacka
Nową okazję wykazania się umiejętnościami militarnymi dał Zielińskiemu wybuch Wielkiej Wojny. Miał
wówczas 56 lat. W dniu 22 sierpnia 1914 r. został zmobilizowany do armii austro-węgierskiej, wystąpił
jednak natychmiast z prośbą o przeniesienie do tworzących się Legionów Polskich. Z wielkim zaangażowaniem przystąpił do formowania 2 Pułku Piechoty,
którego dowództwo objął 11września 1914 r.
Wbrew pragnieniu legionistów, aby wyruszyć na teren Królestwa Polskiego, jednostka została skierowana na Węgry, z zadaniem wyparcia wojsk rosyjskich
z komitatu Marmaros-Sziget. Teren okazał się trudny
do opanowania. Po pokonaniu Karpat Wschodnich legioniści już na terenie Galicji podjęli ofensywę na Nadwórnę (24 października), wypierając zaskoczonego
nieprzyjaciela z zajmowanych pozycji. Pięć dni później
brali udział w bitwie pod Mołotkowem, jednej z najkrwawszych w dziejach Legionów. Następnie pułk Zielińskiego uczestniczył od grudnia 1914 r. do stycznia
roku następnego w ciężkich walkach pod Ökörmező,
przyczyniając się do wstrzymania odwrotu sił austro-węgierskich i wyparcia wojsk rosyjskich.
Po wykonaniu zadania grupa, którą praktycznie dowodził Zieliński, rozpoczęła swój najdłuższy szlak bojowy,
wiodący na wschód w kierunku Bukowiny. Polem walki
stały się Alpy Rodniańskie. Po przekroczeniu przełęczy
Prislop oddziały zmierzały do położonej wysoko na stokach gór miejscowości Kirlibaba. W srogich warunkach
górskiej zimy, przy 30-stopniowych mrozach, legioniści
po bardzo ciężkich bojach zdobyli 22 stycznia 1915 r.
główny punkt oporu Rosjan na tym terenie, otwierając
ponownie wojskom austro-węgierskim drogę na Bukowinę i do Galicji Wschodniej. Dalej wkroczyli na Bukowinę, idąc na północ doszli do rzeki Prut i 18 lutego 1915 r.
zajęli Śniatyń. Wówczas Karol Trzaska-Durski, komendant Legionów Polskich, wyraził o Zielińskim w rozkazie
dziennym cytowaną chwalebną opinię.
W wyniku reorganizacji formacji legionowych z 2
Pułku Piechoty Zielińskiego oraz z 3 Pułku Piechoty,
dowodzonego przez ppłk. Józefa Hallera została utworzona II Brygada Legionów Polskich, zwana Żelazną
lub Karpacką, od ciężkich bojów stoczonych przez
jej żołnierzy w Karpatach Wschodnich. Wkrótce po2

Walki II Brygady na froncie wschodnim (Bukowina) – działania wojenne w Rarańczy.
Pułkownik Zygmunt Zieliński w okopach

tem jednostki II Brygady zostały przeniesione na front
bukowińsko-besarabski. Dowodząc znaczną częścią
Brygady, 9 czerwca Zieliński zajął miejscowość Mamajowce, a następnie jego oddziały wsławiły się pod
Rarańczą.

Wzorcowy dowódca
Zieliński należał do grupy najbardziej zasłużonych
dowódców legionowych. Wielokrotnie dawał żołnierzom przykład męstwa, odwagi, rozwagi oraz poświęcenia. Warto przytoczyć słowa charakterystyki,
autorstwa podwładnych Zielińskiego, legionistów 2
Pułku Piechoty: „W czasie jazdy na Węgry poczuliśmy
od razu żelazną jego wolę i zamiłowanie do karności
[...] w czasie największego boju lęk zaczął się zamieniać w cześć, do czci dołączył się podziw, wreszcie
entuzjazm”2. Podobnie pisał o Zielińskim Stanisław
Rostworowski, późniejszy dowódca Okręgu Krakowskiego ZWZ-AK: „[…] Gdy on szedł na przedzie, wiedzieliśmy, że nie idziemy na darmo”3.
Zieliński był typem dowódcy-opiekuna, który z ojcowską troskliwością dbał o swoich żołnierzy. Unikał
wydawania nieprzemyślanych rozkazów, które mogły
pociągnąć za sobą wielkie straty i napominał podwładnych, by niepotrzebnie nie szafowali „trudem, krwią
i życiem swoich żołnierzy”. Uważał, że rozkaz zawsze
trzeba wykonać dokładnie i dobrze, a spoiwem łączącym jego oddziały był honor i przysięga. Zdobył sobie w II Brygadzie przydomek „Dziadek”, podobnie jak
w I Brygadzie Józef Piłsudski.

Komendant Legionów
Na początku sierpnia 1915 r. Zielińskiemu powierzono obowiązki zastępcy komendanta II Brygady. Wkrótce potem został komendantem Grupy Legionów
Polskich. Oprócz działalności mobilizacyjnej Zieliński
sprawował zwierzchnictwo nad jednostkami tyłowymi
Legionów Polskich oraz uczestniczył w pracach przy

H. Lewartowski, B. Pochmarski, J.A. Teslar, Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys organizacji i dziejów 2 Brygady Legionów Polskich
w Karpatach Galicji i na Bukowinie, Lwów 1915, s. 37–38.
3
S. Rostworowski, Nie tylko Pierwsza Brygada (1914–1918), t. 1, Warszawa 1993, s. 86.

Traktat brzeski i jego następstwa
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siłkowego. Także Zieliński był przetrzymywany przez
kilka miesięcy w obozie w Huszt.

W odrodzonej Polsce
Wkrótce po zwolnieniu z internowania Zieliński zgłosił się do służby w nowo powstałym Wojsku Polskim.
Na rozkaz Naczelnego Dowództwa został oddelegowany
do Przemyśla, gdzie oddziały ukraińskie bezpośrednio
zagrażały miastu. Zieliński otrzymał zadanie pokierowania Grupą Operacyjną w rejonie Przemyśla. Oddziały polskie zdobyły Dobromil, a następnie Chyrów. Tak
świetnie zapoczątkowaną ofensywę powstrzymała konieczność ratowania Lwowa. W kwietniu 1919 r. Zieliński rozpoczął formowanie 3 Dywizji Piechoty Legionowej, której został dowódcą. W połowie maja jednostki
kierowane przez Zielińskiego ponownie toczyły ciężkie
walki w rejonie Chyrowa, zajęły m.in. Borysław (17
maja), zabezpieczając ważny rejon zagłębia naftowego.
W czerwcu 1919 r. gen. Wacław Iwaszkiewicz tak
opisywał Zielińskiego: „Bardzo dobry. Nadzwyczaj
wytrwały, osobiście waleczny. Jest wzorem żołnierza
polskiego. Nieskazitelny patriota”. Zieliński odznaczył się w bardzo ciężkich walkach w rejonie Brzeżan
(19–26 czerwca), tam dzięki powstrzymaniu uderzenia wojsk ukraińskich siły polskie mogły dokonać
przegrupowania i na przełomie czerwca i lipca 1919 r.
przeprowadzić kontrofensywę. W połowie lipca Zieliński odrzucił oddziały ukraińskie za linię Zbrucza.
Za te dokonania otrzymał Krzyż Srebrny V klasy Orderu Virtuti Militari. Kilka lat później, marszałek Piłsudski stwierdził: „Za najwybitniejsze czyny dowodzenia uważam obronę Brzeżan w połowie 1919 r. przez
generała Zielińskiego dowodzącego 3 Dywizją”.
W sierpniu 1919 r. utworzono Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu, którego pierwszym
dowódcą, dekretem Naczelnego Wodza, został mianowany Zieliński. Było to potwierdzenie wyzbycia się
przez Piłsudskiego dotychczasowej niechęci i darzenia
Zielińskiego zaufaniem. W kwietniu 1920 r. otrzymał
on awans na generała porucznika. Mając 62 lata, był
zapewne najstarszym generałem w czynnej służbie
w Wojsku Polskim.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej, 26 czerwca
1920 r. został dowódcą 3 Armii, zmagającej się z 1 Ar-

J. Haller, Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964, s. 134.
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O dalszych losach Polskiego Korpusu Posiłkowego
przesądziło podpisanie przez państwa centralne traktatu pokojowego z Ukraińską Republiką Ludową
w Brześciu nad Bugiem (9 lutego 1918 r.). Wydarzenie
to ostatecznie skompromitowało rząd Austro-Węgier
w opinii społeczeństwa polskiego.
Wśród legionistów dojrzewała koncepcja przebicia
się na drugą stronę frontu i połączenia z III Korpusem
Polskim na terenie Rosji. Przebicia przez front zamierzano dokonać pod Rarańczą w nocy z 15 na 16 lutego.
Józef Haller we wspomnieniach napisał: „Generał Zieliński, dowódca korpusu, jako stary pułkownik austriacko-węgierskiej armii, były dowódca 13 pułku «Dzieci
Krakowskich», został przydzielony do Legionów. Był
bardzo lubiany przez wszystkich żołnierzy i szanowany jako znakomity żołnierz i troskliwy dowódca. W tym
czasie widocznie załamany, gdyż wiązały go przysięgi
i długie współżycie koleżeńskie w armii austriacko-węgierskiej, w której służył […]. Trudną walkę staczał
on ze sobą samym i ze łzami w oczach ściskając ręce
powiedział: «Uwięźcie mnie i zabierzcie ze sobą»”4.
Na wydarzenie pod Rarańczą austriackie władze
wojskowe odpowiedziały represjami, aresztując lub
internując o icerów i żołnierzy Polskiego Korpusu Po-

Legiony na froncie wschodnim nad Styrem. Zygmunt Zieliński (6. z prawej)
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formowaniu III Brygady Legionów, której też został
dowódcą. Wiosną 1917 r. Legiony zostały przekazane
przez cesarza Karola I Habsburga niemieckim władzom
wojskowym. Dnia 24 kwietnia 1917 r. rozkazem generała-gubernatora Hansa von Besselera płk. Zielińskiego
mianowano Komendantem Legionów Polskich.
Objął on dowództwo w okresie niezwykle skomplikowanej i dramatycznej sytuacji politycznej. Na początku lipca 1917 r. opowiedział się za Tymczasową
Radą Stanu i złożeniem przez legionistów przysięgi
„wiernego dotrzymania braterstwa broni wojskom
Niemiec i Austro-Węgier”. Za złożeniem przysięgi
opowiedziała się Komenda Legionów na czele z Zygmuntem Zielińskim, większość jednostek 2 Brygady
płk. Józefa Hallera, Krajowy Inspektorat Zaciągu na czele z płk. Władysławem Sikorskim. Jednak znaczna część
o icerów i żołnierzy legionowych z Józefem Piłsudskim
na czele odmówiła złożenia przysięgi, uznając ją
za niezgodną z polskim honorem narodowym i żołnierską godnością.
W odpowiedzi na kryzys przysięgowy Zieliński
wspólnie z gen. Tadeuszem Rozwadowskim opracował
projekt organizacji wojska polskiego. Na mocy rozkazu z 9 października 1917 r. dowódcą nowej formacji
wojskowej – Polskiego Korpusu Posiłkowego został mianowany Zieliński. Trzon tej nowej jednostki stanowiła
II Brygada pułkownika Hallera. W końcu października 1917 r. żołnierze Korpusu zostali skierowani na besarabski odcinek frontu. W listopadzie 1917 r. Zieliński został awansowany do stopnia generała majora.
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mią Konną Siemiona Budionnego i XII Armią Gaspara
Woskanowa. W okresie zagrożenia bytu państwa polskiego, 6 sierpnia 1920 r. Naczelne Dowództwo WP
wydało rozkaz nakazujący przegrupowanie i reorganizację wojsk, której celem było stoczenie decydującej
bitwy na przedpolach Warszawy. Zadaniem oddziałów
3 Armii rozlokowanych na linii Kock–Brody było obrona Warszawy od południa. Mimo szczupłości sił Zieliński znakomicie wywiązał się z powierzonego zadania, osłaniając we współpracy z 4 Armią koncentrację
Grupy Uderzeniowej Naczelnego Wodza, która wykonała uderzenie znad rzeki Wieprz i rozstrzygnęła o losach bitwy warszawskiej.
Dwa lata później Zieliński na wniosek Naczelnego
Wodza został odznaczony za wybitny wkład w wojnę polsko-bolszewicką Krzyżem Komandorskim
II klasy Orderu Virtuti Militari. W październiku
1920 r. został mianowany pierwszym dowódcą Okręgu Generalnego „Pomorze” z siedzibą w Grudziądzu,
później Okręgu Korpusu nr VIII z siedzibą w Toruniu.
We wrześniu 1922 r. Zieliński uzyskał awans na stopień generała broni. Na poczatku 1923 r., po 46 latach
służby, na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku.
Zasługi Zielińskiego w walce o niepodległą Polskę
i jego granice zostały docenione. W lipcu 1921 r. otrzymał Wielką Wstęgę Orderu Orła Białego, najwyższe
odznaczenie w hierarchii II Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym należał do czteroosobowego grona (obok marszałka Piłsudskiego, gen. Józefa Hallera,
gen. Edwarda Rydza-Śmigłego) generalicji polskiej, obdarzonego tym odznaczeniem. Zieliński zmarł w Krakowie 11 kwietnia 1925 r. w wieku 66 lat. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w pobliżu grobu
ułanów, którzy polegli w słynnej szarży pod Rokitną.
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Zwykły niezwykły
W testamencie zapisał znamienne słowa, świadczące o jego skromności:
„1. Po stwierdzonym zgonie mym należy zwłoki moje
przewieźć wozem sanitarnym dostarczonym przez wojskowość, ubrane w mundur wojskowy polski najlichszy,
bez orderów, wieńców i kwiatów, do kaplicy cmentarnej
w Rakowicach, lub na najbliższy cmentarz. […]
2. Trumna ma być zbita z desek białych, nie heblowanych i nie malowanych, podobna do tych, w jakich
grzebano żołnierzy i o icerów moich poległych w walce
o wolność na froncie.
3. Grób dla mnie należy wybrać między mogiłami
żołnierzy wojska polskiego, jeżeli możliwe wśród Legionistów.
4. Przeniesienie zwłok przez żołnierzy – Polaków
i pochowanie nastąpi bez parad, bez konduktu wojskowego, bez muzyki i światła, bez mów pogrzebowych,
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bez kwiatów, bez poprzednich ogłoszeń plakatami,
by nie odciągać ludzi od pracy. Gdyby przypadkowo
znaleźli się Legioniści i odśpiewali «Śpij kolego...» –
dzięki im składam już dziś […]”5.
Zieliński zyskał powszechne uznanie, był wielkim
patriotą, znanym z prawości charakteru. We wspomnieniu o nim prawnik Władysław Leopold Jaworski,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany polityk
konserwatywny, napisał: „W czem szukać magii tego
człowieka? Był surowym dla siebie do ostateczności,
dla drugich był współczującym. To mu jednało serca wszystkich. Był prosty, jak Jego postawa, gdy stał
na baczność. Bez cienia chytrości i kłamstwa. Rycerz
bez lęku i zmazy. Niemal jak dziecko prostolinijny, nie
zwodzący nigdy i nikogo... Dla narodu był Zygmunt
Zieliński wartością źródła siły moralnej... Czujemy
wszyscy, że czcząc Zielińskiego, czcimy to, co jest najlepszego w szlachetnym człowieku, to, co jest niewyrozumowaną, naturalną, nie zawierającą z nikim i z niczem kompromisu prawością...”6.
Herman Lieberman (1870–1941), adwokat, socjalista, obrońca legionistów w procesie w Marmarosz-Sziget zapisał w pamiętnikach: „Ja również należałem
do gorących wielbicieli Zielińskiego. Był to prawdziwy
bohater w boju, a przy tym gołębiego serca, skromny, bez osobistej ambicji, szczery, do kłamstwa i złego
uczynku niezdolny, a nade wszystko miłujący Polskę
i jej dążenie do niepodległości; wszystko a wszystko,
swoje zdrowie, swój byt, swoje sympatie i antypatie tej
idei podporządkował. W wielu sytuacjach na wojnie go
widywałem i zawsze spoglądałem nań z prawdziwym
podziwem jak na bohatera z legendy”7.
Zygmunt Zieliński kierował się prostymi zasadami
etyki, z których najważniejsze były honor i umiłowanie ojczyzny. Ze świadectw, wspomnień, własnych zapisków generała wyłania się osobowość, którą cechowała prostota i skromność osobista, żelazna surowość
dla siebie i ojcowska opieka dla innych. Jego działania
wyróżniały rozsądek i zimna krew. Zieliński wielokrotnie mawiał, że polityka w wojsku jest niedopuszczalna. Należał do najpopularniejszych postaci w Wojsku Polskim, mimo że o tę sławę nigdy nie zabiegał.
Bibliografia:
❚ Bielski M., Generałowie Odrodzonej Rzeczypospolitej. Inspektorzy Armii z siedzibą w Toruniu, Dowódcy okręgu Korpusu nr VIII, Dowódcy 4 Toruńskiej Dywizji Piechoty, Toruń
1995.
❚ Czerep S., II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1991.
❚ Hapanowicz P., Generał Zygmunt Zieliński (1858–1925), „Gazeta Wyborcza” 14 II 2005.
❚ Hapanowicz P., Generał Zygmunt Zieliński (1858–1925). Szkic do portretu, Kraków 2012.
❚ Lewartowski H., Pochwalski B., Teslar J.A., Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys
organizacji i dziejów 2. Brygady Legionów Polskich w Karpatach Galicyi i na Bukowinie,
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❚ Tukalski-Nielubowicz H., „Zygmunt Bolesław Zieliński – wielki żołnierz Legionów”
[mps], Garbatka–Radom 1969–1971.
❚ Wojtaszak A., Generalicja Wojska Polskiego 1921–1926, Szczecin 2005

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1925, nr 105, s. 1.
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– żyjąc dla Niepodległej
Określenie „patriotyczna rodzina” jest często używane, niekiedy chyba bez głębszej
refleksji. W przypadku rodziny Filipowiczów jaśnieje jednak z pełną mocą. Pięciu braci
włączyło się do walki o niepodległość Polski i w obronie jej granic. Biografia każdego
z nich stała się uosobieniem polskich losów – heroicznych i tragicznych.
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Bracia Filipowiczowie

Stanisław Zając

nformacje o pięciu bohaterskich braci skrupulatnie zbiera i opracowuje Joanna Filipowicz (synowa
najstarszego z nich, Stefana Macieja). Przed ponad
półwieczem jako studentka Akademii Rolniczej
w Szczecinie poznała młodego oficera lotnictwa,
Józefa Filipowicza. Spotkali się w pociągu. Ona jechała
na uczelnię, on wracał do bazy lotniczej w Mirosławcu.
Wspólna podróż trwała z Łowicza do Choszczna. Jednak nie skończyła się zawarta wtedy znajomość. Pani
Joanna początkowo mało wiedziała o losach rodziny
męża, który sam też wielu okoliczności dotyczących
biografii ojca i stryjów nie znał. Natomiast wiedział,
że jako oficer lotnictwa wojskowego ma „niewłaściwe
klasowo” pochodzenie. Szczęśliwie uniknął represji,
zakończył służbę jako płk pilot Wojska Polskiego oraz
kpt. instruktor PLL LOT.
W 1990 r. po śmierci teściowej pani Joanna dostała
jej domowe archiwum: ponad sto listów, wiele dokumentów i fotogra ii. Później zdobyła też wiele innych
pamiątek dotyczących rodziny Filipowiczów. Dotarła
do informacji zawartych w aktach Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, a także do kilku
ważnych publikacji.

I

W rodzinnym kręgu

Pułkownik Julian Filipowicz siedzi w swoim gabinecie pośród oficerów dowódców
7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. K. Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim.
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich
w Mińsku Mazowieckim

swoje, a uszanował obce”. Dedykacja została napisana
na stronie tytułowej książki Powstania polskie 1794,
1830–31, 1863 (Wiedeń, nakładca Franciszek Bondy).
Świadczyła o silnej więzi między braćmi wzmocnionej
hierarchią wspólnych wartości. Szczególną pamiątką
rodzinną jest „Note-buch”, w którym Antoni zapisał ponad sto wierszy dotyczących głównie walki o niepodległość Polski. Utwory te były recytowane lub śpiewane
w rodzinnym kręgu. Patriotyczne wychowanie wkrótce
nabrało konkretniejszego wymiaru.
W przededniu pierwszej wojny światowej Stefan
Maciej miał już wytyczony kierunek dorosłego życia.
Po trzech latach zrezygnował z kontynuowania studiów w Wyższej Szkole Politechnicznej we Lwowie.
W 1909 r. rozpoczął pracę w Wydziale VI Kolei Lwów.
W 1912 r. wstąpił do Drużyn Bartoszowych, a następnie do Związku Strzeleckiego. Jan Antoni był absolwen-
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Rodzina Filipowiczów pochodziła z Galicji. Szczyciła
się herbem Pobóg. Rodzicami pięciu synów byli Antoni
i Justyna (z Derpowskich). Antoni zarządzał majątkiem
Działkowicze koło Przeworska; pełnił też urząd nadkomisarza skarbu. Justyna prowadziła dom i czuwała nad
wychowaniem dzieci, którymi byli: Stefan Maciej (ur.
1884), Tadeusz Justyn (ur. 1887), Jan Antoni (ur. 1889),
Julian (ur. 1895), Piotr Paweł (ur. 1897). W domu panowała atmosfera patriotyczna.
Chłopcy wiedzieli, że ich dwaj stryjowie walczyli
w powstaniu listopadowym i styczniowym. Wymowna jest dedykacja, jaką w lutym 1910 r. 15-letni
Julian z okazji imienin otrzymał od starszego Stefana,
który prosił solenizanta: „by nade wszystko ukochał

25

panteon ojczysty
Jan Antoni Filipowicz i Paweł Piotr Filipowicz, z archiwum rodzinnego Joanny Filipowicz

tem słynnej Akademii Rolniczej w Dublanach. Julian,
po ukończeniu II Szkoły Realnej we Lwowie, rozpoczął
studia w Wyższej Szkole Politechnicznej. Jeszcze przed
zdaniem matury wstąpił do Drużyny Strzeleckiej „Sokół Macierzy”.

Czas Wielkiej Wojny
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Po wybuchu wojny losy braci różnie się potoczyły.
Stefan Maciej – jako urzędnik kolejowy, m.in. naczelnik stacji Hrebenów niedaleko Lwowa – został wyreklamowany ze służby wojskowej, natomiast włączył
się w działalność niepodległościową, m.in. w Polską
Organizację Wojskową. Tadeusz Justyn oraz Jan Antoni zostali powołani do armii austriackiej. Obaj – jako
o icerowie rezerwy – służyli w artylerii. Tadeusz Justyn walczył za cesarza niemal całą wojnę. Jan Antoni
nieco krócej (nie tylko na froncie rosyjskim, lecz także
włoskim). W kwietniu 1917 r. został wyreklamowany
przez Namiestnikostwo Galicji. Przeszedł do służby
cywilno-administracyjnej, m.in. w starostwie krakowskim.
Dwaj najmłodsi bracia wstąpili do Legionów Polskich. O tym rozdziale w biogra ii Pawła Piotra zachowało się niewiele informacji. Wiadomo natomiast,
że Julian sierpniu 1914 r. został przyjęty do szwadronu ułanów będącego zalążkiem słynnego 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich pod dowództwem
płk. Władysława Beliny Prażmowskiego1. Przeszedł
długi szlak bojowy z Belniakami. Najpierw w walkach
manewrowych na terenie Kongresówki (w okolicach
Kielc, Łodzi i Częstochowy); potem w odpieraniu armii carskiej w Galicji, m.in. pod Limanową i pod Łowczówkiem; wreszcie – od jesieni 1915 r. – na Polesiu
1

Pułkownik Julian Filipowicz przed koszarami 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen.
K. Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim podczas święta pułkowego w 1935 r.
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich
w Mińsku Mazowieckim

i Wołyniu. Szczególnym męstwem Julian Filipowicz
wykazał się w marcu 1916 r. nad rzeką Wiesłouchą, gdy
uratował od śmierci cały pluton. Za ten czyn otrzyma
Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari
V klasy; w niepodległej Polsce zostanie osobiście udekorowany przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
W 1917 r. ukończył kurs w Wyższej Szkole O icerskiej 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich w garnizonie
Ostrołęka, wkrótce został awansowany na wachmistrza
sztabowego. Te osiągnięcia przypadły na kolejny etap
niespokojnego przełomu dla sprawie polskiej, jakim
był kryzys przysięgowy. Austriacy uwięzili w Twierdzy Przemyśl ok. 90 legionistów. Oskarżyli ich o prowadzenie wrogiej agitacji oraz przynależności do rad
żołnierskich, więzili w betonowych pomieszczeniach
bez prycz. Wśród zatrzymanych był również wachmistrz Julian Filipowicz, któremu – podczas długiego
śledztwa – nie zdołano udowodnić winy. Jednak wcielono go do cesarsko-królewskiej armii: najpierw do
8 Pułku Ułanów (austriackich), a potem – „za polityczną nieprawomyślność” – do 45 Pułku Piechoty (węgierskich). W marcu 1918 r., przy nadarzającej się okazji,
zdezerterował. Przez kilka miesięcy ukrywał się na Zamojszczyźnie. Tam włączył się do działalności POW.

O Lwów, o Polskę
Gdy 1 listopada 1918 r. we Lwowie wybuchły walki z Ukraińcami, do obrony miasta stawiło się czterech
braci Filipowiczów. Po wielu latach Jan Antoni dokładnie opisał przebieg wydarzeń. Relacja jest cennym
źródłem nie tylko do poznania dziejów rodzinnych.
Ten rozdział patriotycznej biogra ii zaczyna się następująco:

Całościowa biografia Juliana Filipowicza zawarta jest w następujących publikacjach: S. Piwowarski, Generał brygady Julian Filipowicz
organizator i komendant Okręgu Krakowskiego Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa” 1998, s. 143–157; K.J. Skrzesiński, Wołyńska Brygada Kawalerii – „Żelazna Brygada”, Grajewo 2012, s. 343–354.
2
Wszystkie cytaty, jeśli nie podano inaczej, pochodzą z dokumentów znajdujących się w archiwum rodzinnym Joanny Filipowicz.
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Między wojnami
W niepodległej Polsce rozpoczął się kolejny etap w biogra iach braci Filipowiczów. Stefan wrócił do pracy na kolei. Zmarł w 1935 r.;
cztery lata wcześniej otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi
– za działalność w pracy społecznej. Tadeusz – uhonorowany m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) i Krzyżem O icerskim Orderu Odrodzenia Polski – otrzymał
awans na podpułkownika. Zaczął realizować swoją
młodzieńczą pasję – hodowlę koni. Został dyrektorem Państwowej Staniny Ogierów w Dołhomościskach.
Trzej najmłodsi bracia swoją przyszłość związali
z armią odrodzonej Rzeczypospolitej. Stopniowo
wspinali się po szczeblach kariery o icerskiej. Jan –
kawaler m.in. Orderu Virtuti Militari kl. V, odznaczony
Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych – był
dowódcą 3 Dywizjonu Artylerii Konnej w Wilnie, potem komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1937 r. uzyskał
stopień pułkownika, a następnie objął dowództwo
6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie. Działał w kilku
organizacjach społecznych, m.in. w Stowarzyszeniu
Budowy Szkół Powszechnych. Najmłodszy z braci, Paweł, dosłużył się rangi majora artylerii. Został kwatermistrzem 16 Pomorskiego Pułku Artylerii Lekkiej.
Największe osiągnięcia w hierarchii o icerskiej
uzyskał Julian, w 1924 r. awansowany na stopień rotmistrza. Sześć lat później, już jako podpułkownik,
ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w Warszawie. Uzyskał trzecią lokatę na tzw. kursie bohaterów (tak jego
uczestników nazwał komendant Szkoły, gen. bryg. Tadeusz Kutrzeba). Objął dowództwo 7 Pułku Ułanów
Lubelskich w Mińsku Mazowieckim, gdzie zainicjował
utworzenie garnizonowego muzeum. W październiku 1933 r. – już jako pułkownik dyplomowany – wziął
udział na czele 7 Pułku Ułanów Lubelskich w słynnej
rewii kawalerii na krakowskich Błoniach4. Przez
dwa lata był dowódcą 3 Pułku Strzelców Konnych
w Wołkowysku. Tę zaniedbaną jednostkę doprowadził
do wysokiej sprawności bojowej.
Przełożeni wysoko ocenili Juliana Filipowicza, który
został uhonorowany wysokimi odznaczeniami, m.in.
Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari (IV klasy),
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (V klasy),

S. Piwowarski, dz.cyt., s. 147
L. Mitkiewicz, Święto kawalerii w Krakowie w roku 1933, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 14(65), s. 133.
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Ochotnicy poważnie potraktowali tę radę. Jan
wspomniał: „Brat mój Tadeusz i ja jako artylerzyści tęskniliśmy jednak za naszą właściwa bronią, tj.
za działami”. Już 7 listopada ową tęsknotę spełnili.
Z tzw. magazynu zdobyczy wojennych w niedalekiej
miejscowości Skniłów przywieźli sześć polowych
dział rosyjskich i kilkaset pocisków. Dzięki tej broni
mjr Marceli Jastrzębiec-Śniadowski sformował trzy
baterie artyleryjskie. Pierwsza z nich, zorganizowana
przez czterech braci Filipowiczów, nosiła nazwę „Krakus”. Do obsługi baterii zgłaszało się coraz więcej osób,
niemal samych: „inteligentów, akademików i po studiach”. Wśród nich byli Henryk Vorzimmer oraz jego
brat Tadeusz. W niepodległej Polsce obaj zmienili nazwisko na Wereszycki. Henryk – jak wiadomo – został wybitnym historykiem, po drugiej wojnie światowej przez
wiele lat musiał znosić szykany ze strony władz komunistycznych. Tadeusz w 1940 r. został zamordowany przez
NKWD w Charkowie.
Po całkowitym uwolnieniu Lwowa bateria „Krakus”
została skierowana do dalszych walk z Ukraińcami
toczonych m.in. w Sokolnikach. Tam – jak odnotował
Jan Filipowicz – „Do baterii dołącza się wielu Sokolniczan, byłych austriackich artylerzystów, którzy okazują się doskonałymi żołnierzami”. Od stycznia 1919 r.
„Krakus” współdziałał z grupą operacyjną „Bartatów”,
a później wszedł w skład tej formacji. Stefan Filipowicz
w czasie inwazji ukraińskiej w maju 1919 r. został internowany. Zdołał jednak uciec i zgłosił się do służby
w Wojsku Polskim.
Po zakończeniu walk z Ukraińcami wszyscy bracia
Filipowiczowie uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Zostali skierowani do różnych jednostek:
Tadeusz – do 5 Pułku Artylerii Polowej, Jan – do 5 Dywizji Piechoty, Stefan – do 1 Pułku Wojsk Kolejowych.
Nieco inaczej wyglądała droga Juliana, który otrzymał
przeniesienie do 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie,
gdzie był dowódcą szwadronu i komendantem Szkoły

Podo icerskiej. Następnie, po ukończeniu kursu w O icerskiej Szkole Jazdy w Starej Wsi pod Warszawą, został wysłany na front jako instruktor przy ukraińskiej
6 Dywizji dowodzonej przez płk. Marko Bezruczkę.
Potem był o icerem łącznikowym przy ukraińskiej
2 Brygadzie Jazdy pod dowództwem płk. Mykoły Wołodczenki. Z tą jednostką przemierzył cały szlak bojowy: od wkroczenia do Kijowa, przez walki odwrotowe,
aż do zwycięskiej kontrofensywy sierpniowej3.
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„Dnia 1 XI 1918 ok. godz. 14 tej (o ile pamiętam)
zgłosiłem się wraz ze starszym bratem Tadeuszem i dwoma młodszymi braćmi: Julianem
i Pawłem w szkole im. H. Sienkiewicza przy ul.
Dunin-Borkowskich u kpt. Boruty-Spiechowicza,
aby wziąć czynny udział w walce z Ukraińcami.
Kpt. Boruta od razu przydzielił bratu Tadeuszowi
i mnie, dwóch młodszych braci oraz 5–6 uczniów
gimnazjalnych i rozkazał oczyścić z Ukraińców
ul. 29 Listopada, Murarska i Na Bajki. Uzbrojenie
patrolu stanowiły: dwa rewolwery (brata Tadeusza i mój) oraz 1 karabin Werndla bez amunicji,
który posiadał jeden z uczniów. Na prośbę brata Tadeusza o przydział broni i amunicji – kpt.
Boruta odpowiedział «zdobędziecie je na Ukraińcach»”2.

panteon ojczysty
Krzyżem O icerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawaleryjskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (nadanym
dwukrotnie). W listopadzie 1938 r. wymowną opinię
sformułował gen. Władysław Anders, pisząc: „Płk dypl.
Julian Filipowicz jest żołnierzem z krwi i kości. Czasem
nieco szorstki […]. Posiada jednak cechy prawdziwego
dowódcy tak w czasie pokoju, jak i wojny. Wybitnie
orientujący się w terenie, pełen zapału i niespożytej
energii. Lojalny o icer, który tak samo umie słuchać, jak
i rozkazywać”5. Wszystkie te cechy płk Julian Filipowicz
potwierdził w kolejnych – jak się okazało, ostatnich –
latach swego życia. W „gorącym” czerwcu 1939 r. został mianowany dowódcą Wołyńskiej Brygady Kawalerii (WBK), z którą wkrótce wyruszył na wojnę przeciw
Niemcom.

rozkaz, aby 13 września zaatakować Niemców zagrażających Warszawie od strony Mińska Mazowieckiego.
Wojska polskie zaskoczyły przeciwnika, ale później
sytuacja się zmieniła. Gen. Anders pisał we wspomnieniach: „Stopniowo jednak opór Niemców tężał
i coraz bardziej wzmagał się ogień ich ciężkiej artylerii. […] Naraziło to na duże straty Brygadę Wołyńską,
która nacierała mając odkryte północne skrzydło”6.
Tę lapidarną relację warto uszczegółowić. Wczesnym
popołudniem gen. Anders przez radiostację wezwał
płk. Filipowicza i polecił przerwać bitwę i wycofać się
z pola walki. Pułkownik Filipowicz prosił o wsparcie;
bez skutku. Generał Anders przerwał rozmowę. Pułkownik Filipowicz, nie bacząc na otrzymany rozkaz,
kazał bronić zajmowanych pozycji aż do wieczornych
ciemności i dopiero wtedy oderwać się od nieprzyjaciela7. Prowadząc ciągłe walki, WBK wycofała się
na południową Lubelszczyznę. Ostatnią bitwę stoczyła pod Jacnią (na Roztoczu). Kilka dni później, 27
września, płk Filipowicz oznajmił swoim o icerom:
„Znajdujemy się w okrążeniu. W związku z tym, że
w całości nie mamy żadnych szans na walkę z powodzeniem, podjąłem decyzję rozformowania brygady”8. Z WBK stoczył 10 bitew i przemierzył szlak bojowy liczący tysiąc km.
Jak się miało okazać, tylko on ze wszystkich braci pozostał w okupowanym kraju. Pułkownik Jan
Filipowicz podczas walk z Niemcami dowodził artylerią 39 Rezerwowej Dywizji Piechoty. Odniósł ciężkie
rany. Ze szpitala w Krakowie został wywieziony przez
Niemców. Do końca wojny był więziony w o lagach
(najdłużej w Woldenbergu). Pułkownik Tadeusz Filipowicz musiał porzucić administrowanie Państwowej
Staniny Koni, która wkrótce padła łupem wojsk sowieckich. Otrzymał rozkaz mobilizacyjny. Został wzięty
do sowieckiej niewoli i wywieziony do obozu w Starobielsku. Los Tadeusza podzielił jego najmłodszy brat,
mjr Paweł Filipowicz. Obaj zostali zamordowani
w Charkowie („metodą katyńską”).

W cieniu wrześniowej klęski

W konspiracji

Rankiem 1 września 1938 r. w rejonie wsi Mokra
(niedaleko Kłobucka) WBK przyjęła na siebie główne
uderzenie niemieckiej 4 Dywizji Pancernej dowodzonej
przez gen. Reinhardta. Odpierała kilka zmasowanych
natarć, powstrzymując napór przeciwnika, który miał
ponad dwa razy więcej ludzi, a także olbrzymią liczbę
pojazdów i sprzętu. Kawaleria walczyła pieszo, wspomagana m.in. przez pociągi pancerne. Żołnierze WBK
zadali Niemcom poważne straty, ale i sami ponieśli
znaczne o iary. W pasie granicznym stoczyli też krwawą bitwę pod Ostrowami. Wycofując się, 8 września
odznaczyli się w boju pod Wolą Cyrusową (w województwie łódzkim).
Dotarli do Puszczy Kampinoskiej i przeprawili się
na wschodni brzeg Wisły, gdzie większość pododdziałów WBK weszła w skład Grupy Operacyjnej Kawalerii, którą dowodził gen. Władysław Anders. Wydał on

Około 10 października 1939 r. płk Julian Filipowicz
został wyznaczony przez gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza na dowódcę Służby Zwycięstwu
Polski w Krakowie. W konspiracji używał pseudonimów „Pobóg” (nawiązując do rodowego herbu), „Róg”
i „Kogan. Na początku 1940 r. został organizatorem
i pełnił obowiązki dowódcy Obszaru Związku Walki Zbrojnej nr IV. Komendantowi tego obszaru miały
podlegać: Okręg Krakowski, Okręg Śląski i Podokręg
Zagłębiowski9.

Fotografia rodzinna. W środku matka pięciu braci – Justyna Filipowicz (z domu Derpowska). Drugi z lewej – Jan Antoni. Z prawej strony – Tadeusz Justyn, obok jego
żona Henrietta, z archiwum rodzinnego Joanny Filipowicz.
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K. J. Skrzesiński, dz.cyt., s. 353.
W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat
1939-1946, Lublin 1992, s. 24.
7
K.J. Skrzesiński, dz.cyt., s. 267.
8
Tamże, s. 268.
9
S. Piwowarski, dz.cyt., s. 153.
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W lutym 1940 r., gdy „Pobóg” przywość ta cieszyła się renomą uzdrowiska
jechał do Warszawy, został rozpozna„dla chorych piersiowo”. Ponadto znajny przez agenta gestapo, byłego o icera
dowała się blisko Warszawy, co mogło
Wojska Polskiego. Niemcy uwięzili Juliaułatwić utrzymywanie kontaktu z Kona Filipowicza na Pawiaku, ale nie znali
mendą Główną AK. Schorowany o icer
jego zaangażowania w zbrojną konspiraukrywał się jako pan Drepowski (używał
cję. Wiedzieli, że był dowódcą WBK. Dopanieńskiego nazwiska swojej matki)
wództwo Okręgu Warszawskiego ZWZ
cierpiący na astmę. Przebywał w pensjopoleciło zorganizować ucieczkę „Pobonacie, który prowadziła dr Zo ia Dobroga”. Wymagało to wielu przygotowań,
wolska. W lokalnej społeczności słuszktóre trwały niemal trzy miesiące. Pułnie cieszyła się opinią troskliwej lekarki
kownik Filipowicz został ukryty w samoi żarliwej patriotki11. Niewątpliwie należała do osób zaangażowanych w działalchodzie wywożącym śmieci. W bramie
Pawiaka sumienną kontrolę sprawowali Pułkownik Julian Filipowicz jako dowód- ność konspiracyjną. Była córką inż. Włoca 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen.
żandarmi. Stalowymi prętami sprawdzali, K. Sosnkowskiego w Mińsku Mazowie- dzimierza Dobrowolskiego, wysokiego
czy w stercie śmieci nikt się nie ukrywa. ckim. Zdjęcie z albumu pamiątkowego ze urzędnika ministerialnego w niepodleJeden z prętów przebił rękę uciekiniera, zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 głej Polsce, a także krewną dwóch dyploktóry mimo bólu nie wydał żadnego jęku. Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Ma- mowanych generałów: Juliana i Wacława
zowieckim
Stachiewiczów. Obaj bracia pochodzili
W marcu 1941 r. w Krakowie został
ze Lwowa. Walcząc w I Brygadzie Legioponownie aresztowany przez gestapo.
nów, byli towarzyszami broni Juliana Filipowicza.
Tym razem Niemcy wiedzieli, że w ich ręce wpadł jakiś
Po kilku miesiącach kuracji generał zaczął wychodzić
ważny działacz konspiracji, ale nie znali jego prawdzipoza teren pensjonatu. Często chodził do pobliskiej apwej tożsamości. W więzieniu na Montelupich torturami
teki, gdzie prowadził rozmowy telefoniczne. Zapewne
chcieli go zmusić do zeznań. „Pobóg” milczał. Po jednym
w ten sposób kontaktował się z Komendą Główną AK.
z kolejnych przesłuchań został potwornie skatowany.
Później jednak, ze względu na zwiększoną czujność
Leżał bez jakichkolwiek przejawów życia. Niemcy uznaNiemców, kontakt utrzymywał za pośrednictwem
li, że zmarł. Razem z innymi zakatowanymi na śmierć
łączniczek. Jedna z nich 29 lipca 1944 r. przywiozła
więźniami został wywieziony do cmentarnej kostnitajny list od gen. Tadeusza Komorowskiego. Zapewne
cy. Wszyscy byli nadzy, następnego dnia mieli być potuż przed wybuchem powstania Komendant Główny
grzebani w zbiorowej mogile. W nocy Julian Filipowicz,
AK zamierzał ściągnąć „Poboga” do Warszawy. Jednak
wskutek dokuczliwego zimna, odzyskał przytomność.
gen. Filipowicz nie mógł wykonać tego rozkazu. WkrótWydostał się spod nagich zwłok. Na szczęście drzwi
ce bowiem do Otwocka wkroczyły wojska sowieckie12.
kostnicy nie były zamknięte na klucz. Dotarł do poNadal musiał się ukrywać, był bowiem poszukiwany
bliskiego domku, w którym mieszkał grabarz. Jak się
przez UB i NKWD. Ostatnie miesiące życia generała
okazało, szlachetny i odważny człowiek. Zaopiekował
nie są znane, wiadomo, że musiał upuścić pensjonat
się skrwawionym i przemarzniętym nieszczęśnikiem,
dr Dobrowolskiej mieszczący się ul. Mickiewicza 5,
od którego otrzymał adres kontaktowy. Rano się tam
który w listopadzie 1944 r. został przekształcony
udał. Pułkownik Filipowicz został przez swoich podw szpital wojskowy. Generał zapewne był ukrywany
komendnych zabrany na bezpieczną kwaterę. Pomału
w prywatnych mieszkaniach.
nabierał sił, ale pełni zdrowia już nie odzyskał.
Zmarł 14 sierpnia 1945 r. Na otwockim cmentarzu
Niemcy aresztowali w Krakowie wiele osób związazostał pochowany pod nazwiskiem Pszczółkowski.
nych ze Sztabem Komendy Obszaru ZWZ nr IV. Wobec
Konspiracja nadal była konieczna. Stosownej adnotacji
tych zagrożeń Komenda Główna ZWZ rozwiązała IV
w para ialnej księdze zgonów ksiądz Ludwik Wolski,
Obszar. „Pobóg” został przeniesiony na dowódcę Obproboszcz otwockiej para ii, dokonał z datą 21 sierpszaru nr II ZWZ (Białystok). Funkcję tę pełnił niecania. Nie podał adresu, pod którym mieszkał zmarły13.
łe trzy miesiące (do grudnia 1941 r.)10. Coraz bardziej
podupadał na zdrowiu. Było to efektem niewyleczoW nowych realiach
nego zapalenia płuc, obrażeń odniesionych w śledzZ pięciu braci ocalał tylko Jan. W kwietniu 1945 r.
twie, wyczerpującej pracy w trudnych warunkach, nieodzyskał wolność. Wkrótce zaś został – przez o icedojadania, a także zatrucia nikotyną (palił nawet ponad
ra łącznikowego Naczelnego Wodza w porozumieniu
sto papierosów dziennie). Zachorował na otwartą
z brytyjskimi władzami wojskowymi – mianowany
gruźlicę. Komendant Główny AK, gen. Stefan Rowecki
„Grot”, urlopował pułkownika Filipowicza i przeniósł
do rezerwy osobowej. Natomiast 15 sierpnia 1942 r.
10
Tamże, s. 155–156.
Wódz Naczelny, gen. Władysław Sikorski, awansował
11
M. Świerczyński, Na zawsze pozostał w Otwocku. Generał Julian
go na stopień generała brygady.
Filipowicz, „Gazeta Otwocka” 1996, nr 8, s. 18.
12
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia Julian
Tamże, s. 19.
13
Tamże.
Filipowicz został przewieziony do Otwocka. Miejsco-

panteon ojczysty
30

dowódcą Obwodu Dywizyjnego przy brytyjskiej 5
Dywizji Piechoty. Sprawował opiekę nad 150 tys. polskich wysiedleńców i byłych jeńców. Dwa lata później
wrócił do kraju. Odnalazł rodzinę. Otrzymał skromne
mieszkanie w Świdnicy, gdzie zaczął pracować w referacie socjalnym Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego. Starał się o przeniesienie do Wrocławia, ale nie uzyskał zgody ówczesnych władz. Borykając się z wieloma
codziennymi trudnościami, pod koniec życia zmuszony
był uciekać się do pomocy społecznej. Zmarł 28 stycznia 1955 r. w Świdnicy. Tam został pochowany.
Świadectwem niepewności co do rodzinnych losów w pierwszych powojennych latach jest list, który
w październiku 1948 r. napisała Maria (najmłodsza
córka Stefana Filipowicza) do swojej matki (Jadwigi):
„Co do Stryjka Julka to mylne wiadomości, bo ten zginął
w powstaniu warszawskim […] Stryj Tadeusz i Paweł
byli razem w Starobielsku w Rosji i nie ma o Nich wiadomości. Jeden tylko Stryj Jaś powrócił”.
Jeszcze w latach 70. rodzina była przekonana
o tym, że Julian Filipowicz zginął w powstaniu warszawskim. Szukała jego grobu na Cmentarzu Powązkowskim. Bezskutecznie. Trudno określić, kiedy na cmentarzu w Otwocku, na skromnej mogile
z brzozowym krzyżem zamiast nazwiska „Pszczółkowski” pojawiło się właściwe. Generał Filipowicz
jeszcze przez kilka lat po śmierci był poszukiwany
przez funkcjonariuszy NKWD i UB. Potem długo należał do tych polskich patriotów, którzy przez władze „Polski Ludowej” zostali skazani na niepamięć.
Dopiero w latach 80. XX w. Zygmunt Cielniak – porucznik 72 PP AK, pseudonim „Cegliński” – ufundował nagrobną kamienną płytę. Inskrypcję wykonał
Czesław Kubicki, właściciel zakładu kamieniarskiego na Powązkach14.
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Upamiętnienie
W listopadzie 1986 r. Rada Narodowa Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie nadania części ulicy
Kobierzyńskiej nazwy „ulica Generała Juliana Filipowicza”. Jednak w styczniu 1996 r., wskutek „niezaistnienia” tej ulicy w terenie, zniesiono wprowadzoną
nazwę15.
W 1987 r. Julian Filipowicz zaistniał szerzej w społecznym odbiorze. Poczta Polska wydała kilkanaście
znaczków tworzących serię „Wojna Obronna 1939”.
Na jednym z nich, dotyczącym bitwy pod Mokrą, ukazany został płk Julian Filipowicz.
W 1990 r. samorządowe władze Otwocka upamiętniły generała Juliana Filipowicza. O icer ten został patronem jednej z reprezentacyjnej ulic miasta (przed
druga wojną światową – Parkowej, a później – 22 Lipca), a także Szkoły Podstawowej nr 8.
Tadeusz Filipowicz i Paweł Filipowicz są pochowani
14

K.J. Skrzesiński, dz.cyt., s. 352.
S. Piwowarski, dz.cyt, s. 156.
16
K. J. Skrzesiński, dz.cyt., s. 353.
15

w Piatichatkach, na charkowskim Cmentarzu O iar
Totalitaryzmu. Obaj zostali przez prezydenta Lecha
Kaczyńskiego pośmiertnie awansowani na stopień
pułkownika. Są upamiętnieni na tablicy w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Spojrzenie dydaktyka (suplement)
Niektóre informacje dotyczące braci Filipowiczów
mogą być przydatne w szkolnej edukacji historycznej.
Ich biogra ie wymownie symbolizują losy wielu Polaków, dla których istotna była niepodległość ojczyzny.
Biogra ie te wpisują się w ważne wydarzenia i ogólniejsze zjawiska. Z punktu widzenia dydaktycznego szczególnie efektywne mogą być dwa wątki.
Jeden z nich dotyczy obrony Lwowa, ukazanej nie
tylko w perspektywie działań zbrojnych, lecz także postaw ludności. W relacji Jana Filipowicza znajduje z się
sugestywny opis, który zasługuje na przytoczenie:

„Ogólna charakterystyka nastrojów w dniach
1–22 listopada.
a/ Ludności polskiej.
W czasie tych trzech tygodni walk z Ukraińcami
stwierdzić muszę ogromną solidarność i najszczytniejszy bezinteresowny patriotyzm mieszkańców Lwowa. Wszyscy od najbiedniejszych
do najbogatszych – gotowi byli oddać dla dobra
sprawy wszystko swoje do o iary życia włącznie.
Wystarczyło w jakimkolwiek polskim domu pokazać się z orzełkiem polskim na czapce i z karabinem w ręku, aby znaleźć pełną pomoc w każdym
kierunku. Na szczególne podkreślenie zasługuje
niesłychana o iarność i patriotyzm kolejarzy, którzy dosłownie prace całych dni i nocy oddawali
bezinteresownie dla wojska, naprawiając tak jak
umieli – broń, wszelki sprzęt a nawet konstruując
samochód pancerny.
b/ Ludności ukraińskiej.
W pierwszych dniach tra iały się tu i ówdzie
próby wszczynania niepokojów, czy skrytych
ostrzeliwań żołnierza polskiego, kończyły się one
zwykle rewizją i aresztowaniem i w końcu ustały
zupełnie.
Porównując nastroje obu odłamów ludności
lwowskiej stwierdzić trzeba, że dobry rycerski
duch mieszkańców Polski przyczynił się w znacznej mierze do dobrego samopoczucia i pewności
siebie żołnierzy polskich którzy – jakkolwiek niezorganizowani i zawierający w swoich szeregach
bardzo wiele dzieci – walczyli naprawdę po bohatersku. Natomiast żołnierz ukraiński, choć dobrze
zorganizowany i przygotowany do akcji dzięki
celowym posunięciom Austrii przed 1 listopada
1918 r. objawiał zupełną niechęć do walki i bierność, gdyż był zbyt mało uświadomionym narodowo i nie czuł oparcia dla swej akcji w szerszych
masach ludności”.

17
18
19

zeum Wojska Polskiego w Warszawie obrazu Edwarda
Mesjasza Bitwa pod Mokrą. Relacja ta pozwoli wyjaśnić
przesłanki kłamliwego stereotypu o nieracjonalnej
polskiej bohaterszczyźnie (szarży kawalerii na niemieckie czołgi). Stereotyp ów akcentowała hitlerowska
propaganda, aby zdyskredytować polską myśl wojenną. Był on też powielany w czasach PRL.
Kazimierz Józef Skrzesiński przedstawił bardzo
szczegółową panoramę bitwy pod Mokrą17. W praktyce dydaktycznej opracowanie to wymagałoby przeredagowania i selekcji. Bardziej praktyczne mogą być
krótkie opisy zwieńczone wyrazistymi konkluzjami.
Oto dwa przykłady, które pochodzą z dostępnych publikacji:
1) „Teoretycznie biorąc, czołgi gen. Reinhardta powinny rozjechać polskie pozycje, przełamać je za
pierwszym uderzeniem, z marszu. W rzeczywistości
w ogóle nie zdołały ich sforsować”18;
2) „Doszło do licznych dramatycznych wydarzeń,
z szarżą czołgów na baterie polskiej artylerii konnej.
[…] Na pobojowisku pozostało ponad sto wraków
zniszczonych niemieckich wozów pancernych. Niemiecka dywizja pancerna poniosła klęskę w walce
z polską brygadą kawalerii”19.
Natomiast konspiracyjny rozdział z biogra ii gen.
Filipowicza, zwłaszcza dwie ucieczki z rąk Niemców
i ukrywanie się w otwockim pensjonacie, mógłby stanowić materiał na ilmowy scenariusz.

panteon ojczysty

Powyższy fragment relacji, nigdy dotychczas niepublikowany, daje wiele możliwości interpretacyjnych
jako tekst źródłowy. Warto go uwzględnić, odwołując
się też do innych środków dydaktycznych, zwłaszcza
ikonogra ii. Szczególnie przydane byłyby dzieła Wojciecha Kossaka (Orlęta – obrona cmentarza, Młody
obrońca) i album Semper Fidelis: obrona Lwowa w obrazach współczesnych. Publikacja ta, wydana w 1930 r.
nakładem Towarzystwa Straż Mogił Polskich Bohaterów, doczekała się reprintu w 1990 r. (przez O icynę Wydawniczą Volumen). Istotnym elementem lekcji
mogłoby być nawiązanie do, zawartej w tytule albumu,
dewizy Semper idelis.
Drugi z proponowanych wątków jest związany z biogra ią gen. Juliana Filipowicza; dotyczy bitwy pod Mokrą. Bitwa ta przez wielu badaczy uważna jest za jeden
z ważniejszych bojów żołnierzy polskich we wrześniu
1939 r. O roli płk. Filipowicza w toczonych walkach
wymowna jest opinia, jaką w spisanej na gorąco relacji
(2 września 1939 r.) przekazał ppłk Józef Zygmunt Pętkowski, dowodzący 19 Pułkiem Ułanów Wołyńskich:
„Dowódca brygady reaguje szybko na zmiany sytuacji.
Jego rozkazy są trafne i rozumne. Jest pewny siebie […].
Gdyby nie jego osobiste zalety – to Brygada mogłaby się
rozlecieć już w pierwszej połowie dnia 1 września”16.
Na lekcji można też wykorzystać fragment ilmu
Bogusława Wołoszańskiego Bitwa pod Mokrą – siła
polskiej kawalerii (z cyklu „Sensacje XX wieku”) , a także
– dostępną na YouTube – relację z przekazania do Mu-
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S. Piwowarski, dz.cyt., s. 155–196.
J. Ślaski, Polska Walcząca, Warszawa 1990, s. 26.
L. Moczulski, Wojna polska 1939, Warszawa 2009, s. 623.

The Filipowicz brothers – fighting for the independence
The term “patriotic family” suits Filipowicz family perfectly as five brothers took part in struggle for Poland’s
independence and its borders in the first part of the twentieth century. Brought up in a family with noble
roots (coat of arms: Pobóg) and patriotic tradition (uncles taking part in Polish uprisings in 1830 and 1863)
the young men engaged in the First and Second World War. After 1945 only one brother survived. Nowadays
information about them is collected by Mrs Joanna Filipowicz – daughter-in-law of the oldest brother: Stefan
Maciej, and can be a vital source used during history lessons.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Do wygrania 3 egzemplarze książki!
O

Co król polski Jan III Sobieski wysłał do Marysieńki po zdobyciu
namiotu Kara Mustafy w bitwie pod Wiedniem?

Na prawidłowe odpowiedzi czekamy pod mailem: szewczyk24@gmail.com.
Wśród Czytelników, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi, wylosujemy
3 egzemplarze książki Wiedeń 1683.
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Odłożona niepodległość
wiem o objęciu spornego terytorium plebiscytem.
Zanim doszło jednak do przeprowadzenia plebiscytu,
strona polska dwukrotnie (w sierpniu 1919 i 1920 r.)
roku 2018 na terenie Polski hucznie obchodzozdecydowała się na zbrojny zryw. Dwa powstania
ne są różnego rodzaju uroczystości mające na
śląskie stały się z jednej strony czytelnym dowodem
celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległona dążenia części mieszkańców do włączenia do Polski,
ści. W ich realizacji pomocny stał się program
z drugiej – potęgowały istniejące na spornym terenie
dotacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
animozje i antagonizmy.
Narodowego pt. „Niepodległa”, w regulaminie którego
By umożliwić w miarę sprawny i obiektywny promożna przeczytać: „Odzyskanie niepodległości w 1918
ces głosowania, na początku 1920 r. na Górnym Śląroku i proces jej ugruntowywania są wydarzeniami,
sku pojawiły się wojska alianckie. Na blisko dwa lata
które wyzwalają w Polakach poczucie dumy, jednośwładzę na obszarze plebiscytowym przejęła Międzyci, koncentrują uwagę na dobru wspólnym i inspirują
sojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, któdo ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju.
rej przewodniczył francuski generał Henri Le Rond.
Wydarzenia lat 1917–1921 w Polsce oraz proces buPojawienie się Brytyjczyków, Francuzów i Włochów
dowy nowoczesnego państwa stały się także źródłem
na Górnym Śląsku umożliwiło legalną działalność
inspiracji dla sztuki, przyniosły nowe wzory postaw
polskich organizacji, prowadzoną pod patronatem
patriotyzmu – gotowości do walki o wolność Ojczypowołanego przez rząd Polskiego Komisariatu Plebiszny, ale także codziennej pracy dla niej w warunkach
cytowego, na którego czele stanął W. Korfanty. Podobną
wolności i własnego państwa”1. Tymczasem w części
instytucję po stronie niemieckiej stanowił ulokowany
dzisiejszej Polski odzyskanie niepodległości przyniósł
w Katowicach Niemiecki Komisariat Plebiscytowy,
dopiero rok 1922.
kierowany przez Kurta Urbanka.
W 1918 r. niewiele wskazywało na to, że teren
Głosowanie, które odbyło się w niedzielę 20 marGórnego Śląska może w jakiejkolwiek części zostać
ca 1921 r., dla wielu mieszkańców stało się właściwie
włączony do odradzającego się państwa polskiego.
pierwszą w historii regionu możliwością przedstawiePierwszym impulsem okazało się jednak wystąpienie
nia swojej opinii na temat przynależności państwowej.
w Reichstagu górnośląskiego posła Wojciecha KorO znaczeniu plebiscytu świadczyć może to, że do urn
fantego 25 października 1918 r., w którym polityk poposzli prawie wszyscy uprawnieni (wzięło w nim
wiedział m.in.: „[...]oświadczam, że żądamy polskich
udział aż 1 190 637 osób, czyli 97,5% mających prawo
powiatów Górnego Śląska, Śląska Średniego”2. Tedo głosowania). Wynik plebiscytu był korzystniejszy
reny te, choć znajdujące się poza granicami Polski od
dla Niemiec. Za pozostaniem przy państwie niemieXIV w. (ostateczne przejście pod panowanie czeskie nackim zagłosowało 707 393 (59,4%) osób, a za włąstąpiło w 1335 r.), zamieszkałe były przez liczną grupę
czeniem terenu plebiscytowego do Polski 479 365
ludności posługującej się językiem polskim, która w sy(40,3%). Taki wynik stał się podstawą do obwiesztuacji restytucji Polski podjęła starania o włączenie
czenia przez Niemcy zwycięstwa, choć strona polska
w jej granice.
podawała je w wątpliwość, odwołując się do wyników
w poszczególnych gminach (które można było interPowstania śląskie
pretować w bardziej korzystny dla Polski sposób).
Przyszłość Górnego Śląska po I wojnie światoW sytuacji gdy poplebiscytowa sytuacja dyplowej miała zostać rozstrzygnięta przez zwycięskich
matyczna zaczęła przybierać dla strony polskiej niealiantów podczas obrad
korzystny przebieg, W.
konferencji
pokojowej
Korfanty zdecydował się
w Paryżu. Po ogłoszeniu
zaakceptować odrzucane
pierwszych wyników pracy
dotąd rozwiązanie siłokomisji do spraw polskich
we i wzniecić kolejne ponadzieje na przyłączenie cawstanie (które w jego załego Górnego Śląska do Rzemyśle miało się ograniczyć
czypospolitej wydawały się
do krótkiej demonstracji
bliskie urzeczywistnienia.
wojskowej, potwierdzającej
Ostatecznie rozstrzygnięcie,
wolę Górnoślązaków przyktóre zapadło wraz z podpiłączenia do Polski). Trzesaniem 28 czerwca 1919 r.
cie powstanie śląskie roztraktatu wersalskiego, nie
poczęło się w nocy z 2 na
zostało jednak przyjęte
3 maja 1921 r., początkowo
z zadowoleniem ani przez
przynosząc sukces stronie
Polskę, ani przez Niemcy.
polskiej, jednak z upływem
Zgodnie z artykułem 88
czasu strona niemiecka zatraktatu zadecydowano bo- Plakaty propagandowe z czasów plebiscytu, domena publiczna
częła odzyskiwać kontrolę
Maciej Fic

W

1
2

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/regulamin-Niepodleg%C5%82a-2018.pdf (dostęp: 30.03.2018).
Por. J.F. Lewandowski, Wojciech Korfanty, Chorzów 2009, s. 62–63.

Podział Górnego Śląska

Uroczyste przejęcie
tzw. polskiego Górnego Śląska

Sam proces przejęcia przez polskie oddziały poszczególnych powiatów przebiegł według podobnego
scenariusza, zakładającego: powitanie wkraczających
żołnierzy, de iladę powstańców i dekorowanie polskich
działaczy zasłużonych w walkach z Niemcami oraz odprawienie mszy świętej. Powitania przygotowywały

Wojciech Korfanty z czołowymi działaczami Polskiego Komisariatu Plebiscytowego
na Górnym Śląsku, domena publiczna

polskie organizacje, które z tego powodu utworzyły nawet specjalne Komitety Przyjęcia Wojska Polskiego.
Centralne uroczystości odbyły się 20 czerwca 1922 r.
w Katowicach, przy okazji zajmowania przez reprezentantów Polski pierwszej wyznaczonej przez aliantów
strefy – powiatu ziemskiego katowickiego i miasta Katowice. Triumfalny przemarsz rozpoczął się na ówczesnej granicy między Polską a obszarem plebiscytowym
– w Szopienicach (dziś dzielnicy Katowic). O godzinie
8 rano wybrane oddziały na czele z gen. Stanisławem
Szeptyckim zbliżyły się do bramy triumfalnej ustawionej przy dawnych budkach granicznych. Do słupów
bramy przywiązano symboliczny łańcuch pomalowany
w pruskie czarno-białe pasy. Z ustawionej obok trybuny honorowej do stojącego jeszcze za łańcuchem gen.
S. Szeptyckiego mowę wygłosił pierwszy wojewoda
śląski Józef Rymer, wpisując zrywy lat 1919–1921
w nurt polskich powstań narodowych XIX w. Po J. Rymerze w imieniu duchowieństwa przemówił prałat
ks. Jan Kapica, który w swoim powitaniu zwrócił m.in.
uwagę na zachowanie przez Górnoślązaków języka
polskiego, mimo długiej rozłąki regionu z państwem
polskim. Po przemówieniach odegrano Mazurka Dąbrowskiego, marsz żałobny (na cześć poległych powstańców) oraz Rotę (jako swoiste ostrzeżenie dla
Niemców). Następnie dokonano symbolicznego rozkucia młotem przez powstańca-inwalidę Juliusza Chowańca „granicznego” łańcucha, podczas tej czynności
J. Chowaniec wypowiedział symptomatyczne słowa:
„Pękajcie okowy niewoli, Górny Śląsk jest wolny,
armio polska, wkraczaj nań i połącz go z Polską”.
Kolejnym punktem uroczystości stało się wkroczenie
przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego wojsk
dowodzonych przez gen. S. Szeptyckiego na teren przyłączony do Polski. Na drodze prowadzącej z Szopienic
w kierunku centrum Katowic przejazd i przemarsz
żołnierzy (ułanów, czołgów, piechoty i artylerii) odbył
się w asyście wiwatujących zgromadzonych i odświętnie udekorowanych domów, a wojsko polskie przechodziło pod kolejnymi zbudowanymi specjalnie na tę
okazję bramami triumfalnymi.
Inaczej sytuacja wyglądała w samych Katowicach,
gdzie polskie symbole mieszały się z niemieckojęzycznymi szyldami i tablicami, a obok pięknie udekorowanych ulic widoczne były także fragmenty zupełnie
pozbawione ozdób. Trzeba bowiem pamiętać, że centrum przyszłej stolicy województwa śląskiego było zamieszkałe przez wielu Niemców, dla których decyzja
o włączeniu miasta do Polski była najczęściej niekorzystnym rozwiązaniem. Konsekwencje takiego stanu
rzeczy były widoczne – przywitanie polskich wojsk
w Katowicach było znacznie chłodniejsze niż w gminach okalających to miasto. Gen. S. Szeptyckiego i jego
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Rozstrzygnięcie przyszłości spornego terenu ponownie oddano aliantom. Dość długo nie udawało się
ustalić kompromisowego rozstrzygnięcia. Nie dokonała tego Rada Najwyższa i specjalna komisja ekspertów,
próbę wypracowania decyzji przeniesiono wówczas
na forum Ligi Narodów. Rada Ligi Narodów wypracowała ostatecznie porozumienie, obejmujące podział
tzw. górnośląskiego trójkąta przemysłowego w sposób, który jednocześnie był zgodny z wynikami plebiscytu poza obszarem zindustrializowanym. Ważnym
atutem przyjętego rozwiązania pozostawało wyeliminowanie istniejącej groźby powstania tzw. wysp (enklaw niemieckich na obszarze powiatów wiejskich
zdominowanych przez ludność polską). Decyzję formalnie podjęto 12 października 1921 r., ustalenia Rady
Ligi Narodów ostateczne zaakceptowała Konferencja
Ambasadorów (złożona z paryskich ambasadorów
pięciu zwycięskich mocarstw) w nocie z 20 października 1921 r. Rozstrzygnięcia przyjęto jako bardzo dla
Polski korzystne. Do terytorium II RP miało zostać
włączone 3214 km2 (29% obszaru plebiscytowego), zamieszkałe przez 996,5 tys. mieszkańców (46% wszystkich żyjących na spornym terenie). Ale ważniejsze dla
początków II RP było uzyskane zaplecze gospodarcze: spośród 67 kopalni węgla kamiennego Polska
otrzymała 53, przypadły jej w udziale także wszystkie
kopalnie rud żelaza, 2/3 kopalni rud cynku i ołowiu,
a także większość przemysłu hutniczego.
By nowe rozstrzygnięcia mogły zostać wcielone
w życie, potrzebne było jeszcze wypracowanie przepisów regulujących prawa mniejszości. Rozmowy
na ten temat toczyły się od listopada 1921 r. do maja
1922 r. w siedzibie Ligi Narodów w Genewie, przewodniczył im były prezydent Konfederacji Szwajcarskiej
Felix Calonder. Dnia 15 maja 1922 r. podpisano ostatecznie tzw. Polsko-Niemiecką Konwencję Górnośląską (potocznie nazywaną od miejsca jej parafowania
konwencją genewską) „o zapewnieniu ciągłości życia
gospodarczego oraz ochrony mniejszości na terenach
plebiscytowych w granicach obu państw”. Miesiąc później, po rokowaniach z udziałem rządów Polski i Niemiec oraz Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, podpisano ostateczną umowę o warunkach
przejmowania przyznanych obydwu państwom terytoriów. Na podzielony Górny Śląsk mogły wkroczyć
wojska niemieckie – na zachodzie i wojska polskie –
na wschodzie. Polsce wyznaczono termin zajęcia przyznanych jej stref między 17 czerwca a 10 lipca 1922 r.3
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nad jego przebiegiem. W połowie czerwca 1921 r. nastąpiło zawieszenie walk, 26 czerwca W. Korfanty i dowódca niemieckiej Samoobrony (Selbstschutzu) Karl
Höfer podpisali porozumienie o wycofaniu się z zajmowanych terytoriów. W zwolnione miejsce ponownie
wkroczyły rozjemcze oddziały alianckie.
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żołnierzy powitali burmistrz Alfons Górnik (przemawiał po polsku) oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Max Reichelt (wystąpił po niemiecku). Ostatni odcinek drogi prowadzący do katowickiego Rynku jawił
się jako symbol dążeń Górnoślązaków do połączenia
z Polską. Polskie oddziały przeszły pod kolejną bramą
triumfalną, ozdobioną godłem i chorągwiami polskimi
oraz napisem: „Niech żyje Polska – Niech żyje Górny
Śląsk!”. Na uroczystości na rynku złożyły się: msza św.
(celebrowana przez ówczesnego proboszcza kościoła
mariackiego i późniejszego pierwszego biskupa
diecezji częstochowskiej ks. Teodora Kubinę w asyście
ks. Aleksandra Skowrońskiego, ks. Józefa Grunta
i ks. Michała Lewka), przemówienie W. Korfantego
(który wyraził nieskrywaną radość z włączenia części Górnego Śląska do Polski, ale też przestrzegł przed
walkami politycznymi), wręczenie przez powstańców
śląskich gen. S. Szeptyckiemu symbolicznego miecza,
zakończyła je de ilada oddziałów wojska polskiego
oraz powstańców śląskich i innych polskich formacji
paramilitarnych.
Podobnie wyglądały uroczystości „przejmowania”
w kolejnych zajmowanych strefach przyznanej Polsce
części Górnego Śląska (23 czerwca wojska wkroczyły
do powiatu bytomskiego i Królewskiej Huty, 29 czerwca do Pszczyny; a 4 lipca do powiatu rybnickiego). Formalne zakończenie uroczystości zjednoczenia części
Górnego Śląska z Polską nastąpiło 16 lipca 1922 r.
w Katowicach. Do przyszłej stolicy województwa śląskiego przybyła około 150-osobowa delegacja rządowa
i parlamentarna pod przewodnictwem marszałka Sejmu
Ustawodawczego Wojciecha Trąmpczyńskiego oraz ministra spraw wewnętrznych Antoniego Kamieńskiego.
Podczas uroczystości, które odbyły się obok parku Kościuszki, podpisano uroczysty „akt pamiątkowy objęcia
Górnego Śląska”, w czasie mszy św., odprawianej przez
delegata biskupiego na obszar polskiego Górnego Śląska
– ks. Jana Kapicę, kazanie wygłosił ponownie ks. T. Kubina, wskazując w nim wizję Górnego Śląska niosącego
odrodzonej Rzeczypospolitej zadanie utworzenia
pomostu między Zachodem i Wschodem4.
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Wizyta Piłsudskiego

Za swoiste zwieńczenie procesu przejęcia tzw. polskiego Górnego Śląska przez II RP uznać trzeba jednak
wizytę na tym terenie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Trwała od 26 do 28 sierpnia 1922 r. i była
jedynym o icjalnym pobytem J. Piłsudskiego na Górnym Śląsku. W podróży, prócz generalicji, towarzyszyli
Naczelnikowi m.in. minister pracy i opieki społecznej
Ludwik Darowski, dyrektor Kancelarii Cywilnej Stanisław Car oraz uznawany za specjalistę ds. śląskich
płk Bogusław Miedziński. Program pobytu J. Piłsudskiego był napięty i zgodny z przyjętym wówczas schematem: udział w mszach polowych, wręczanie odznaczeń, de ilady i parady wojskowe, audiencje, a sama
obecność była żywo komentowana na łamach regionalnej prasy.
Marszałek wyjechał z Warszawy 25 sierpnia po południu specjalnym pociągiem z salonką, w której spędził
noc. Dnia 26 sierpnia o godzinie 10.00 dotarł do stacji

Herby (zlokalizowanej na dawnej granicy), gdzie czekał na niego wojewoda J. Rymer. Razem pojechali pociągiem do Lublińca i tam odbyło się pierwsze o icjalne
powitanie gościa (z udziałem kompanii honorowej).
W Lublińcu po mszy polowej J. Piłsudski odznaczył
grupę powstańców śląskich i po obiedzie w starostwie lublinieckim pojechał przez Tarnowskie Góry
do Strzybnicy, by zwiedzić hutę srebra. Na krótko
wstąpił do klasztoru maryjnego w Piekarach Śląskich
i o godzinie 20.00 ruszył w drogę powrotną do Lublińca, do swojej salonki. Następnego dnia miał się pojawić
w Katowicach.
Do Katowic J. Piłsudski przyjechał późnym wieczorem 26 sierpnia 1922 r., kolejną noc spędzając w salonce. Jego przeciwnicy wytykali, że był to efekt powitania
na dworcu (okrzykami na cześć jego przeciwnika politycznego W. Korfantego), w rzeczywistości jednak taka
forma noclegu została zaplanowana jeszcze przed rozpoczęciem całej podróży. Drugi dzień pobytu na tzw.
polskim Górnym Śląsku rozpoczął się planowo o godzinie 9.30, powitaniem gościa przez J. Rymera i przedstawicieli pozostałych władz (ponownie w towarzystwie kompanii honorowej). Po krótkim przywitaniu
nastąpił przejazd udekorowanym kwiatami konnym
powozem z dworca na katowicki Rynek, gdzie odprawiona została msza polowa. Mszę św. celebrował
ks. T. Kubina. W wygłoszonym przez siebie kazaniu bardzo przychylnie wypowiedział się na temat Marszałka,
legitymizując jego władzę: „W twym ręku, panie naczelniku państwa, ten boski Samarytanin złożył
pełnię władzy. Chrystus uczynił pana gospodarzem
Polski. Twoja władza od Boga pochodzi”. Po mszy
Naczelnik dokonał kolejnej dekoracji kadry dowódczej
powstań śląskich i ludzi zasłużonych w kampanii plebiscytowej, odebrał de iladę i pojechał do katowickiego
starostwa przy ul. Warszawskiej, gdzie przewidziany
był jego nocleg.
Podróż spod katowickiego Teatru do starostwa odbyła się „wśród niemilknących owacji”, czego najdobitniejszym świadectwem miało być to, że zwolennicy
J. Piłsudskiego wyprzęgli konie z powozu i sami zaciągnęli go pod gmach. Po dotarciu na miejsce i po krótkim odpoczynku od godzin południowych J. Piłsudski
w swoich apartamentach udzielał audiencji (zbiorowych i specjalnych). Obecni byli m.in. delegacja kopalni Giesche, przedstawiciele związku właścicieli domów
i gruntów, reprezentanci Volksbundu (centralnej organizacji niemieckiej województwa śląskiego). Drugi dzień
wizyty zakończyły krótki wyjazd na teren Zagłębia Dąbrowskiego (do Czeladzi) oraz od godziny 19.30 wieczorny posiłek i raut wydany przez wojewodę na cześć
Naczelnika w katowickiej restauracji Reichshalle.
Ostatni, trzeci dzień pobytu J. Piłsudskiego na Górnym Śląsku objął wizytę w kilku innych miejscowościach polskiej części regionu. Trasa podróży J. Piłsudskiego objęła: Tychy, Rybnik i Pszczynę (w drugiej
miejscowości wziął udział w mszy św., w Rybniku
i Pszczynie dokonał dekoracji odznaczonych powstańców). Z Pszczyny w godzinach wieczornych 28 sierpnia
1922 roku J. Piłsudski powrócił pociągiem do Warszawy5.

3
Por. M. Wrzosek, Powstania śląskie 1919–1921. Zarys działań bojowych, Warszawa 1971; G. Grześkowiak, J. Mikitin, Powstania śląskie
1919–1920–1921, Warszawa 2013; E. Długajczyk, Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie, Katowice 1977.
4
Por. E. Długajczyk, dz.cyt., s. 142–148; R. Kaczmarek, Rok 1922, [w:] Ten Śląsk przychodzi do Polski. Czerwiec–lipiec 1922 roku, red. J. Malicki,
R. Kaczmarek, Katowice 2012, s. 20–24.
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Autonomiczne województwo śląskie

Bardzo duże kompetencje miał mianowany przez
prezydenta RP wojewoda śląski. Był on zarówno
przedstawicielem rządu polskiego, jak i szefem administracji rządowej i samorządowej (Śląskiej Rady Wojewódzkiej), stał na czele wojewódzkiej administracji
skarbowej, szkolnej (jako kurator) i policji. Kolejno
obowiązki wojewodów pełnili: J. Rymer, Antoni Schultis, Tadeusz Koncki, Mieczysław Bilski oraz Michał Grażyński.
Sejm Śląski miał swoją siedzibę w Katowicach,
wybierany był w pięcioprzymiotnikowych wyborach
(po raz pierwszy w 1922 r.). Organem wykonawczym
Sejmu Śląskiego, czyli „rządem”, była Rada Wojewódzka, na której czele stał wojewoda. Wojewodę
śląskiego, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych wojewodów mianowanych przez władze centralne, powoływał Sejm Śląski, miał on także szczególne
kompetencje – szersze niż wojewodowie w innych
województwach.
W porównaniu do innych ziem II RP województwo
śląskie stanowiło zróżnicowany konglomerat wyznaniowy, narodowościowy i społeczno-zawodowy (żyli w nim obok siebie wywodzący się z różnych
grup społecznych i wyznający różne religie Polacy,
Niemcy, Czesi i Żydzi czy Ukraińcy). Niemniej jednak
mniej lub bardziej konsekwentnie dążono do tego,
by granica państwowa pokrywała się z narodową czy
kulturalną (w Polsce wojewoda M. Grażyński). Pojawiały się zatem takie zjawiska, jak germanizacja czy
czechizacja, a także polonizacja. Nadal toczyła się
walka o pozyskanie wciąż bardzo licznego elementu
indyferentnego narodowo. Nacjonalizmy niemiecki,
polski, ale i czeski, zawłaszczały ów element na rzecz
swych narodów6.

W okresie przejściowym władzę na przyznanej Polsce
części Górnego Śląska sprawowała złożona z przedstawicieli polskich stronnictw politycznych Naczelna Rada
Ludowa. Ona stworzyła zręby administracji polskiej
późniejszego województwa śląskiego, przygotowując
instytucje publiczne i system władzy terytorialnej,
nad którym od czerwca 1922 r. nadzór przejęła Tymczasowa Rada Wojewódzka. Nowo powstałe województwo
(według danych spisu z 1931 r. obejmowało zaledwie
1,1% powierzchni kraju i było zamieszkałe przez 4,4%
ludności Polski) miało pograniczny charakter. Poza tzw.
polskim Górnym Śląskiem w jego skład weszła część
wchodząca przed 1914 r. w skład austriackiej monarchii
Habsburgów (tzw. Śląsk Cieszyński), przyznana Polsce
na podstawie postanowień układu w Spa w dniu 10 lipca
1920 r. i decyzji Ambasadorów z 28 lipca 1920 r.
Specy ika autonomicznego województwa śląskiego (zgodnie z uchwalonym przez Sejm RP 15 lipca 1920 r. statutem organicznym) polegała m.in.
na otrzymaniu przywileju powołania do życia własnego organu parlamentarnego – liczącego 48 posłów
(od 1935 r. 24) Sejmu Śląskiego, o bardzo szerokich
kompetencjach ustawodawczych, obejmujących sprawy administracji, policji, sądownictwa, opieki zdrowotnej, szkolnictwa, przemysłu i handlu, polityki socjalnej,
rolnictwa, transportu, budownictwa oraz religii (nie
mógł podejmować jedynie kwestii wojskowych, zagranicznych, sądownictwa i polityki celnej). Oznaczało
to bardzo dużą samodzielność i odrębność w stosunku do reszty Polski, którą dodatkowo pogłębiała obowiązująca konwencja genewska, dająca prawo
do odwoływania się (w przypadku podejrzenia o naruszenie tych przepisów) do Ligi Narodów.
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Msza polowa przed powstańczym pociągiem pancernym „Kabicz” na froncie gliwickim
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J. Cimała, Wizyty przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim w okresie międzywojennym, [w:] Katowice w 140.
rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice w minionej rzeczywistości, red. A. Barciak, Katowice 2006, s. 141–157.
6
Por. Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny, red. F. Serafin, Katowice 1996; J. Borucki, Województwo śląskie w II Rzeczypospolitej, Katowice 2013; J.F. Lewandowski, Czas autonomii, Chorzów 2014.

Postponed independence

Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Wiadomości Historyczne 5/2018

2018 is celebrated as a round anniversary of regaining independence by Poland but it must be remembered that one
part of modern republic got its independence not in 1918, but four years later. When the Great War was about to end
there were no signs indicating that the Upper Silesia would become a part of Poland and future of this area was about
to be settled in Paris. Finally, it was League of Nations which decided in 1921 that Poland would take possession of the
Upper Silesia (part, not the whole) in 1922, but it must be highlighted that huge determination of the Polish living there,
who organized 3 uprisings, influenced the final resolution. Summer 1922 was time of ceremonies organized in Katowice, in
which Marshall Piłsudski took part. The newly created Silesian voivodeship obtained a specific autonomy due to its complex
national, religious and cultural character.

relacje – dyskusje – konfrontacje
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Kurs na niepodległość

Kobiety w walce o Polskę
Ewelina Maria Kostrzewska

„Od dzieciństwa pragnęłam gorąco być polskim
żołnierzem” – pod tym wyznaniem Zo ii Zawiszanki
(ur. 1889) podpisać się mogła spora grupa dziewcząt
i młodych kobiet. Zaangażowane na początku XX stulecia w niepodległościowy ruch militarno-wojskowy stawiały ostatnie akordy na drodze do równouprawnienia
i uobywatelnienia.
Dążenia te, będące integralną częścią walki o odzyskanie suwerennego państwa, stanowiły o specy ice
polskiej emancypacji, głęboko zakorzenionej w kulturze. Nie tracąc kontaktów ze światowym ruchem sufrażystek, kobiece awangardy dokonywały własnych wyborów, prowadzących w stronę listopadowych dni 1918 r.
W warunkach zaborów utrwalił się obyczaj, zgodnie
z którym udział w młodzieżowej konspiracji stanowił
o politycznej i obywatelskiej inicjacji. Gotowość
żołnierska i konspiracja insurekcyjna były domeną
mężczyzn, kobietom zostawiano azyl domowy i samarytańską posługę obrońcom ojczyzny. Tę powszechną
mentalność nadwyrężała kultura romantyzmu.

Emilia Plater (1806–1831) – pułkownik powstania listopadowego
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Emancypacja po polsku
Współbieżna z europejskimi ideami, równocześnie
uniwersalna i narodowa, kultura romantyzmu wprowadzała kobiety do patriotycznych legend. Należały
do nich: mickiewiczowski model matki-Polki, literacki wzorzec Grażyny oraz uwieczniona w poemacie
Emilia Plater. Wspólnym mianownikiem pozostawała
igura kobiety, która w orężnej walce ukrywała się pod
męską, rycerską zbroją lub mundurem. Zgodnie z romantyczną konwencją emancypacja po polsku oznaczała o iarę i poświęcenie, otwarty umysł i emocjonalne zaangażowanie, duchowość połączoną z religijną sankcją odrodzenia moralnego.
Do aktywizmu przyprawionego heroicznym, narodowym akcentem wzywała kobiety Klementyna
z Tańskich Hoffmanowa i Narcyza Żmichowska, która
z gronem Entuzjastek włączała się w podziemne życie
młodych konspiratorów. Ci w okresie polistopadowej
depresji patriotycznej i politycznej w imię wspólnych
celów chcieli zmieniać Europę, nie odstępując od kardynalnej zasady odzyskania własnego państwa. Współbrzmiało to z poglądami twórczyni „Poganki” (1846),
która przewodziła kobietom coraz liczniej zajmującymi się piórem i działalnością społeczną, nie zawsze legalną. Z tego powodu niejednokrotnie nie omijały ich
śledztwa, więzienia, zsyłki, co było wyrazem swoistego
równouprawnienia.

Narcyza Żmichowska (1819–1876) – powieś- Anna Henryka Pustowójtówna
ciopisarka i poetka; twórczyni grupy Entuzja- (1838–1881) – adiutant Mariana
stek i pionierka feminizmu na ziemiach polskich Langiewicza

Kobiety w walce zbrojnej
W okresie półwiecza panowania romantyzmu polskie społeczeństwo trzykrotnie zdawało żołnierski
egzamin z patriotyzmu. Powstanie listopadowe było
wojną o wolność i niepodległość. Wiosna Ludów stanowiła reprint epoki napoleońskiej, wzbogacony nowymi
ideami demokratyzowania narodów. Insurekcja styczniowa z prologiem warszawskiej rewolucji moralnej
i sakralizacją ojczyzny była ostatnim aktem romantyzmu politycznego. Kobietom przysporzyła nowych
ikon walki zbrojnej. Wśród żołnierzy powstania zrodziła się kobieca awangarda militarnej służby narodowej, którą najpełniej uosabiała Anna Henryka Pustowójtówna, adiutantka generała Mariana Langiewicza.
Nadal jednak aktywność kobiet lokowano na frontowym zapleczu, co oznaczało powierzanie im zadań
kurierek. Rozkazy przewoziły, ukrywając je w warkoczach, broń przemycały pod krynolinami sukien. Niekiedy też skrywały pod nimi powstańców zagrożonych
aresztowaniem. Walczące na polach bitew i potyczek,

Ku ideałom pozytywistycznym
Powstanie styczniowe, prowadzone z niezwykłą
o iarnością i poświęceniem także coraz szerszych kręgów kobiet, zakończyło się najdotkliwszą z dotychczasowych klęsk. Przesądziło również o odwrocie od romantyzmu, którego miejsce w kulturze zajął pozytywizm. Nowy prąd rozpowszechniany przez młodzież
stanowić miał ochronę przed nasilonymi represjami
zaborców, ale też odpowiadać na wyzwania nowoczesności. Zachowując patriotyczny etos, pozytywiści
preferowali polityczny legalizm, odsuwali w czasie
walkę zbroją o niepodległość. Propagowali postawy
społecznikowskie, kult nauki, tolerancję religijną, idee
emancypacji kobiet.
Nie zamierzały z niej rezygnować styczniowe konspiratorki ani ich następczynie wychowywane w kulturze
w znacznym stopniu ziemiańskich domów, w których
podtrzymywano i chętnie mityzowano wojenne tradycje, żołnierską krew przelewaną za ojczyznę w insurekcjach. Polską specy iką było to, że spośród tych
środowisk rekrutowały się pierwsze emancypantki,
które wraz z kon iskatą i bankructwem majątków, utratą ojców i mężów w wyniku popowstaniowych represji rosyjskich szukały w miastach warunków przeżycia
i zatrudnienia. Wiele z nich zasiliło szeregi inteligencji, której pozytywizm oddał rządy w kulturze. W miarę
upływu czasu kobiety coraz liczniej zabiegały o równouprawnienie w dziedzinie wykształcenia i pracy. Aspiracje edukacyjne kobiet wymusiły organizowanie żeńskich gimnazjów oraz dostęp do uniwersytetów. Dziewczyny wobec zrusy ikowania szkolnictwa Kongresówki
w końcu XIX w. słuchały już tajnych wykładów na Uniwersytecie Latającym, akademickie dyplomy zdobywały
na europejskich i galicyjskich uczelniach.

Pozytywizm zaczynał wówczas wchodzić w okres
schyłkowy. Przestrzegany dotąd legalizm wzbudzał
sprzeciw młodzieży. Pojawiały się nowe formy organizacji zbiorowych, w tym partie polityczne. Polityka,
która coraz bardziej wrastała w życie Polaków, wciągała też kobiety, żądające praw obywatelskich. Pod koniec stulecia w Kongresówce i Galicji krystalizowały się
środowiska ruchu kobiecego, związane z wychodzącymi z podziemia w dobie rewolucji (1905) stowarzy-
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Sen o szpadzie
Rewolucyjna i narodowa bitwa z caratem została przegrana, ale po raz pierwszy w dziejach polskich powstań nie
zgasiło to woli walki. Młodzież z Kongresówki zagrożona
represjami przeniosła się do Galicji, zarażając ją niepodległościowym entuzjazmem. Szeroką falą płynęły za kordon
działaczki niepodległościowe związane z OB PPS, absolwentki gimnazjów. Istotne też było, że w studenckim środowisku wyznawców irredenty przeważali zwolennicy
emancypacji, związani z akademiczkami romantycznym
patriotyzmem. Socjalizm niepodległościowy stawiający
na kulturę zaczynał obrastać mitem konstruowanym przez
ówczesnych, lewicujących twórców związanych z otoczeniem Piłsudskiego. Podnoszony do rangi rewolucjonisty-romantyka, bojowe zaangażowanie kobiet doceniał i zespalał z ideą antyrosyjskiego powstania. Należało szykować żołnierskie kadry i czekać na nadciągającą wielką
wojnę między zaborcami.
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Ku nowemu – między polityką
a militaryzmem

szeniami: Zjednoczonym Kołem Ziemianek (ZKZ),
ideologicznie oscylującym między endecją a chrześcijańską demokracją, oraz lewicującym i feministycznym
Związkiem Równouprawnienia Kobiet Polskich
(ZRKP). Z niepodległościowych dążeń wyrastało też
środowisko trzecie. Najmłodsze stażem, związane
z Polską Partią Socjalistyczną, przy której pod auspicjami Józefa Piłsudskiego powstała Organizacja Bojowa
(OB PPS). Wkrótce też w jej strukturach zorganizowano sekcję kobiecą, przyciągającą w dużej mierze studentki i absolwentki wyższych uczelni.
Grunt pod proponowaną społeczeństwu integrację
niepodległościową przygotowała kultura swoim powrotem do romantyzmu. Neoromantyzm wyrażał się
wiązaniem idei Polski ze sferą wartości moralnych,
włączaniem ich do walki o wolność, odrodzeniem idei
czynu zbrojnego. Wzrastający militaryzm znalazł ujście w rewolucji lat 1905–1907.
Kobiety związane z ruchem socjalistycznym razem
z nim dążyły do przekształcenia socjalnego buntu
w narodowe powstanie. Przejmowały koncepcję poszukiwania pieniędzy i broni od Piłsudskiego. Działając
w OB PPS, wchodziły na drogę terroryzmu, stanowiąc
nieliczną grupę zaledwie ok. 500 kobiet, czyli 6% zorganizowanych w Kongresówce oddziałów bojowych.
Reprezentowały nowe pokolenie kobiet wyemancypowanych, wykształconych, obytych w świecie. Przełamywały opory mężczyzn uczestnictwem w transporcie
mauzerów, amunicji, materiałów wybuchowych przyczepianych pod gorsetami. Niektóre brały udział w napadach i zamach na carskich urzędników i wojskowych.
Wiele, jak Aleksandra Szczerbińska, przyszła druga żona
Piłsudskiego, płaciło za swoją bojowość więzieniem.
W odróżnieniu od poprzednich insurekcji doświadczały znacznie większej brutalizacji walki. Samą zaś walkę
wiązały nie tylko z niepodległością, lecz także pełną
równością praw mężczyzn i kobiet. Z takim dążeniem
nowoczesne emancypantki wchodziły do zmilitaryzowanego świata polityki.
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przywdziewały ubiór męski, który ukrywał ich płeć.
Nie były w tych praktykach odosobnione. Podobnie zachowywały się kobiety podczas wojny o niepodległość
USA czy w czasie walk Austrii przeciwko rewolucyjnej
Francji. Dekonspiracja przynosiła różne skutki. Kiedy
Maria Piotrowiczowa, będąca najprawdopodobniej
w ciąży, została w czasie bitwy zmasakrowana przez
kozaków, władze powstańcze zdecydowały o zakazie
przyjmowania kobiet do oddziałów zbrojnych. Nie był
to powód jedyny, ale swoim dramatyzmem uwidaczniał dylematy wokół służby liniowej kobiet.
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Nastroje te przenikały do wielu środowisk kobiecych. Zarówno w ZKZ, jak i w ZRKP w drugiej dekadzie
XX w. wyczerpywały się formuły działalności legalnej
i kończył czas jałowych dyskusji. W opinii aktywistek
należało je zastąpić czynem, hardością, heroizmem,
gotowością do ryzyka. Nowe wzorce inspirowała literatura z nietzscheańskim rodowodem mocy, potęgi,
siłą woli jednostki. Przejęty od romantyków model
patriotyzmu kobiet, cierpienia i o iary, należało unowocześnić, łącząc tradycję z aspiracjami, dążyć do wybicia się i upodmiotowienia w historii. Żądanie równouprawnienia z mężczyznami oznaczało wypełnianie
na równi z nimi obowiązków obywatelskich, a tym samym udział w służbie wojskowej.
Demokratyzacja i powoływanie w Europie milionowych armii rodziło przeczucia nadchodzących wydarzeń. Polki wyrażały je akcesem do organizacji paramilitarnych. Bardzo istotną pracę przygotowawczą
w aktywizowaniu i przekształcaniu zbiorowej świadomości podejmowała literatura. Panowały w niej obrazy epoki napoleońskiej i powstań narodowych, w których zbiegała się tradycja czynu orężnego z marzeniami o samodzielnym państwie. Cytowana już Zawiszanka wspominała, że dla jej pokolenia kobiet – przyszłych
żołnierek – pobudką i programem politycznym zbrojnego udziału w wojnie była Trylogia Sienkiewicza.
Zawiszanka miała biogra ię dość typową dla emancypantek spod znaku „snów o szpadzie”. Pochodziła
z galicyjskiej rodziny ziemiańskiej, ukończyła rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, w czasie studiów
wstąpiła do wyrosłych z ruchu narodowo-niepodległościowego i związanych z endecką frondą Polskich
Drużyn Strzeleckich (PDS). Poza zdobywaniem wiedzy
z zakresu wojskowości z kolegami ćwiczyła musztrę,
co wspominała tak: „Wkrótce zaczęło to jakoś żenować
moich towarzyszy; zresztą w miarę jak nabierali manier wojskowych, poczęłam im zawadzać, jako szczegół psujący całość, choćby z racji swego stroju. Było
mi bardzo, bardzo przykro, gdy mi to dali do zrozumienia: uważałam to za brak koleżeństwa, za krzywdzenie
żywej indywidualności w imię przesądów”. Mimo tych
doświadczeń o marzeniach nie zapomniała. W czasie
wojny sfotografowała się w nonszalanckiej pozie, z papierosem w ręku w pożyczonym mundurze armii austro-węgierskiej. Wydaje się, że determinacja kobiet
w dążeniu do celu była proporcjonalna do siły stereotypu o niedostępności dla nich służby wojskowej.
Tymczasem przeczucia i zwiastuny wojny rosły
szybko. Wobec udziału w niej istniały w środowiskach
kobiecych dwie strategie. Jedna zakładała, że należy
występować pod znakiem własnej organizacji na zapleczu armii, w służbie równie ważnej jak sama walka.
Druga oznaczała pójście śladem mężczyzn i szkolenie
do służby frontowej. Opcja ta zyskiwała na znaczeniu.
Już bowiem w 1908 r. we Lwowie powstał Związek
Walki Czynnej, dwa lata później z inicjatywy jego działaczy powołano paramilitarną organizację „Strzelec”
w Krakowie, Związek Strzelecki i wzmiankowany już

PDS we Lwowie. Przy wszystkich związkach od 1911 r.
powstawały Odziały Żeńskie, którymi dowodzili mężczyźni, co dziewczęta raczej akceptowały.
Z czasem jednak problem ten się komplikował. Mimo
bowiem specjalistycznych kursów obejmujących naukę
o broni, materiałach wybuchowych, technikach dywersji i taktyki, ambicje strzelczyń do walki z bronią w ręku
były skutecznie tłumione. Praktyki takie wzbudzały
szczególne rozgoryczenie w socjalistycznych środowiskach kobiecych. Było ono tym większe, że organizowały się już dziewczęta związane z konkurencyjnym
politycznie obozem narodowym. Przy opóźnieniach
w tym wyścigu istotna była ambiwalentna postawa
Piłsudskiego wobec liniowej służby kobiet, powodowana też obawą przed deprecjacją ruchu strzeleckiego.
Pewnym przełomem okazała się przeforsowana przez
Zawiszankę tuż na progu wojny decyzja o szkoleniu
kobiet w umiejętnościach wywiadowczych, które
wkrótce okazały się ich wojskowym atutem. W 1914 r.
powierzono wspólną komendę nad żeńskimi drużynami strzeleckimi Janinie Antoniewiczównie.
Drugą strategię polegającą na wypracowaniu samodzielnych kobiecych form działalności forsowała
Iza Moszczeńska. Z jej inicjatywy w 1913 r. kobiety
z różnych obozów politycznych powołały w Warszawie
konspiracyjną Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego
(LKPW), która w ich zamyśle, popierając walkę zbrojną,
stanowić miała ilar i gwarancję równouprawnienia
w odrodzonej Polsce.
Na pograniczu militarnej historii młodzieży żeńskiej
i męskiej sytuował się skauting, czyli polskie harcerstwo. Pierwsze drużyny od 1911 r. organizowano
we Lwowie pod auspicjami Andrzeja Małkowskiego.
Jego żona Olga Drahonowska uznawana jest za prekursorkę skautingu żeńskiego i współautorkę przyszłego hymnu harcerskiego (Wszystko, co nasze Polsce
oddamy). Drużyny dziewczęce prowadziły działalność
na wzór przysposobienia wojskowego; organizowane
na terenie wszystkich ziem polskich działalność najczęściej inaugurowały przyjęciem patronatu Emilii
Plater. Jedna ze skautek, Maria Borowska, tak bilansowała wojenną epopeję ruchu: „My «urodzeni w niewoli,
okuci w powiciu» na ławie szkolnej przeżywaliśmy swój
rycerski sen o szpadzie, interesowaliśmy się żywo sprawami politycznymi, marzyliśmy o niepodległej Polsce”.
Ten podniosły ton zrodził się zapewne z porywu serca,
ale i skautingowego wychowania patriotycznego.

Wojna! Wojna! Wielka Wojna!
Wybuch wojny spowodował mobilizację wszystkich
oddziałów polskich, w tym kobiecych. Szybko też skierowane zostały na tyły frontu do prac pomocniczych,
gospodarczych i administracyjnych. To one przygotowały od strony intendentury wymarsz strzelców
z Oleandrów. Rozkazem Piłsudskiego odsunięte zostały
od udziału w walkach zbrojnych – już jesienią 1914 r.
rozpoczęło się usuwanie kobiet ze służby w jednostkach liniowych. Niechętnie oddawały broń, na froncie

Koedukacyjny Oddział Strzelców w krakowskich „Oleandrach” (sierpień 1914), ze zbiorów Narodowego Archiwum
Cyfrowego

Najpełniej w dobie militarnej wyrażała ją Ochotnicza
Legia Kobiet (OLK). Była pierwszą kobiecą formacją
wojskową w Polsce. Wyrastała we Lwowie z Milicji Obywatelskiej Kobiet, utworzonej z inicjatywy Aleksandry
Zagórskiej i Zo ii Paleolog w listopadzie 1918 r. w czasie walk polsko-ukraińskich. Bitwa o miasto zintegrowała środowiska kobiece. Do lwowskiego oddziału legunek
zgłaszały się setki ochotniczek, harcerek i działaczek
POW. W samym mieście utworzono odrębny oddział kurierek złożony ze skautek.
Prawie we wszystkich większych miastach polskich
powstawały biura werbunkowe Legii, przez które w latach 1919–1921 przeszło ok. 4 tys. kobiet. Walczyły
z bronią w ręku, pełniły te same funkcje co mężczyźni
– chodziły na patrole, trzymały wartę przed magazynami, atakowały i broniły pozycji. Wiele z nich walkę
w tej formacji przypłaciło życiem. Na Cmentarzu Orląt
we Lwowie spoczęło 66 dziewcząt i kobiet, uczestniczek obrony miasta. Jedną z nich była Helena Grabska
z Płocka, gimnazjalistka i harcerka.
Szeregi żołnierek zasilały kobiety ze wszystkich
grup społecznych – razem walczyły posiadaczki akademickich dyplomów, absolwentki szkół elementarnych
i analfabetki. W wojsku legunek instruktorki prowadziły nie tylko kursy o icerskie i podo icerskie, lecz także
edukacyjne. Niewolne od indoktrynacji, konstruowały
legendę Piłsudskiego.
Służba kobiet skoszarowanych i aprowiantowanych
przez wojsko – maszerujących w szyku, początkowo
w cywilnych ubraniach – często wywoływała kpiny
obserwatorów. Same żołnierki nie zawsze też przestrzegały dyscypliny. Regulamin zabraniał zawierania
znajomości z mężczyznami, nakazywał w miejscach
publicznych pełne umundurowanie: bluza, spódnica,
pas, rogatywka. Obowiązywała rezygnacja z makijażu, gładkie fryzury z preferencją włosów krótkich. Te
obyczajowe konteksty zmieniały pozycję kobiety, rów-
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zostawały głównie sanitariuszki. Niektórym jednak
udawało się pozostać w szeregach oddziałów strzeleckich, a później w Legionach. Zadziałał stary mechanizm
konspiracji w męskich mundurach, jednak z wtajemniczeniem przychylnych o icerów. Pierwszą koniecznością każdej „Grażyny” było obcięcie włosów, swoisty rytuał wchodzenia w męski świat.
Na innych prawach w żołnierskiej społeczności działały strzelczynie przydzielone do elitarnych oddziałów
wywiadowczych I Brygady Legionów. Żeński oddział
dowodzony przez Szczerbińską liczył 46 kobiet, głównie studentek oraz inteligentek w wieku od 20 do 65 lat.
Wywiadowczynie dostarczały wiadomości o wojskach
nieprzyjacielskich, nastrojach miejscowej ludności, roznosiły rozkazy i ładunki wybuchowe. W 1915 r. z powodu kon liktu Piłsudskiego z państwami centralnymi
oddział został rozwiązany, jego członkinie podejmowały inne zadania, także w ramach POW. Zapisały w niej
własną, bohaterską kartę wywiadowczyń w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Odziały żeńskie, początkowo
zorganizowane na wzór wojskowy, angażowano do wywiadu, łączności, gromadzenia broni, agitacji niepodległościowej. W miarę zmian zachodzących w sytuacji politycznej i militarnej kobiety przesuwano do prac
na zapleczu armii.
Skupiały na nim uwagę ligawki, jak nazywano członkinie LKPW. Współpracując z POW, zajmowały się organizacją ekwipunku, pralni, kuchni, ambulatoriów,
szwalni mundurów, wysyłały na front paczki dla
żołnierzy. Ważną formą pracy była agitacja na rzecz
walki czynnej i Legionów wśród niechętnie wobec nich
nastawionych mieszkańców Kongresówki. Promowaniu
idei symbiozy niepodległości i praw wyborczych kobiet
służyło od 1917 r. pismo „Pobudka”. Liga stawała się
najsilniejszą organizacją środowisk kobiecych, przejmowała przywództwo zdecydowanymi hasłami wolności
kraju i emancypacji.
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Zofia Zawiszanka jako wywiadowczyni w pożyczonym
mundurze, z archiwum rodzinnego Eweliny Marii Kostrzewskiej
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nież żołnierki. Dziewczęta doceniały swoją służbę, nie
chciały kompromitować się przed kolegami, z którymi
relacje nie zawsze były proste. Szczególnie kiedy wyżej
od służby wartowniczej cenić miały frontową. Od siebie wymagały przestrzegania standardów moralnych,
od mężczyzn w mundurach oczekiwały równoprawnego traktowania. Odwoływały się do tych argumentów, kiedy 1922 r. sprzeciwiały się decyzji o rozwiązaniu
Legii. Problem wojskowej służby kobiet z całą ostrością
powróci u progu II wojny światowej, podobnie jak kolejny bój o wyzwolenie dopiero co odzyskanej ojczyzny.

Walka o Polskę,
walka o równouprawnienie
Dochodzenie do odzyskania przez Polskę niepodległości, pomyślnie zakończone symboliczną datą 11
listopada 1918 r., było procesem długim, w którym
także kobiety zakrętami wybijały się na własną niepodległość. Wzrastającym aspiracjom sekundowała
kultura z romantycznym repertuarem sprawdzonych
wartości narodowych – przyjmowanych, kontestowanych, kontynuowanych i przekształcanych, bo uzupełnianych o nowe wyobrażenia i realia. Tradycja, która
uwznioślała epopeję wojen europejskich i narodowych
powstań, dla mężczyzn zastrzegała bitewne bohaterstwo. Wojna światowa rozszerzała tę regułę, co pozwoliło kobietom na wniesienie własnego orężnego wkładu w odzyskanie niepodległości.
Same kobiety wybijały znaczenie uczestnictwa
w walce z bronią w ręku. Podkreślały, że wraz z doświadczeniami emancypacji o iara z krwi i życia dla
odzyskania państwa jest przepustką do obywatelskiego w nim równouprawnienia. Pobrzmiewał
w tym tragiczny paradoks. Z jednej strony deprecjacji opiekuńczej działalności na rzecz żołnierzy czy
doświadczanych wojną cywili. Z drugiej – gotowości
na śmierć z rąk nieprzyjaciela. Jednocześnie ten kod
i wzorzec męskości kobiety mody ikowały przy wsparciu postromantycznej literatury. Lekarstwem na martyrologię miał być czyn heroiczny, moc, hardość i odwa-

ga, stąd w latach wojny totalnej o iarny model matki-Polki zastępowały etosem kobiety walczącej.
Historia legunek, które nie godziły się na powszechne
praktyki rozwiązywania bądź przesuwania na zaplecze
frontu kobiecych formacji wojskowych, to jeden aspekt
emancypacyjnego wkładu kobiet w odzyskanie niepodległości. Drugi to wciąż niedoceniane, również przez
same kobiety czasów wojny, bohaterstwo dni codziennych. Za wojenną odwagę nadzwyczajną honorowane
były, często pośmiertnie, orderem Virtuti Militari, a także nobilitującymi odznaczeniami: Krzyżem oraz Medalem Niepodległości. Wprowadzone w 1930 r. obejmowały wszelkie zasługi na polu walki niepodległościowej
w latach 1863–1921. Wśród wyróżnionych uczestniczek
powstania wielkopolskiego, rozważnych i nieufnych
wobec socjalisty Piłsudskiego, odznaczenia przyznawano głównie organizatorkom skautingu, wychowującym
młode bojowniczki. To pokolenie kobiet z wzorcem legutek upomniało się wkrótce o dostęp do armii i w roku
1938 zyskało prawo ochotniczej w niej służby po wcześniejszym stażu przysposobienia wojskowego.
Wątki patriotyzmu, emancypacji i walki zbrojnej
o niepodległość państwa pozostawały nierozdzielne.
Listopadowe dni roku 1918 oznaczały sukces kursu
sześciu pokoleń kobiet i wspólnego z mężczyznami
marszu do Polski niepodległej, która usankcjonowała
obywatelstwo kobiet i równouprawnienie polityczne.
Wybrana bibliografia:
❚ Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku), red. T. Kulak, M. Dajnowicz,
Wrocław 2016.
❚ Dufrat J., Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiety (1908–1918/19), Toruń 2002.
❚ Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej
połowie XX wieku, red. T. Kulak, A. Chlebowska, Wrocław 2014.
❚ Kobiety w wojnach o niepodległość i granice 1918–1921, red. W. Rezmer, Toruń 2012.
❚ Salon niepodległości, Warszawa 2008.
❚ Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915–1918, red.
M. Rychterówna, A. Piłsudska, W. Pełczyńska, H. Pohoska, J. Barthel de Weydenthal,
D. Wyszyńska, Warszawa 1929.
❚ Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red.
A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
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In the name of the independence. Women in their fight for Poland
Tradition, culture, continuity and change controlled Polish national life during the partitions. Emancipating
women, who on the eve of the great war were fighting not only for the independence, but also for their equality
with men, were driven by that trend too. They were reviving the memory of women’s participation in uprisings
and revolutions, they were entering the masculine world of paramilitary organisations. While breaking mental
barriers, they acquired soldier’s skills so useful in the years of the global conflict. They contributed to the revival of
the sovereign state. The Voluntary Legion of Women, first women’s paramilitary organisation in Poland, was a real
European phenomenon of that time. Women entered the path of independence thanks to their heroism, courage
and readiness for an armed struggle supported by the culture of Romanticism. They summed up experiences of
six generations that had been fighting for free Poland and after independence achieved equality with men. They
became co-responsible for the state and once again used their soldier’s skills during the Second World War.
Tłumaczyła: Ewelina Maria Kostrzewska

Wrażenia z pierwszych dni niepodległości w literaturze
wspomnieniowej mieszkańców byłego Królestwa Polskiego
Ilona Zaleska

dzyskanie niepodległości to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii. W tym roku
mija sto lat od momentu, kiedy ziściły się marzenia i pragnienia wielu pokoleń Polaków. Wyjątkowe wydaje się również to pokolenie, które
tego doświadczyło, czy to z pozycji czynnego uczestnika owych pamiętnych wydarzeń, czy tylko biernego
obserwatora, i swoje wrażenia, spostrzeżenia postanowiło utrwalić na papierze. Jakie refleksje nasuwały
się w związku z osiągnięciem długo oczekiwanego celu,
jakie nastroje towarzyszyły pokoleniu niepodległości?
Jakie obrazy utrwaliły się w pamięci mieszkańców
Królestwa Polskiego, którzy znajdowali się w centrum
wydarzeń? Odpowiedzi na te pytania może dostarczyć
nam literatura wspomnieniowa.
Porażki na froncie I wojny światowej oraz kryzys
wewnętrzny Niemiec i Austro-Węgier oznaczały dla
mieszkańców byłego Królestwa Polskiego wyzwolenie. Państwa centralne kontrolowały bowiem Kongresówkę od czasu wycofania się wojsk rosyjskich w sierpniu 1914 r. W stre ie okupacji austriackiej można było
świętować pierwsze dni wolności już z początkiem listopada. Natomiast dla terenów okupacji niemieckiej
datą kluczową stał się 11 listopada, dzień podpisania
przez Niemcy kapitulacji.

O

Umowny 11 listopada

1
2
3
4

Euforia
Na terenie okupacji austriackiej można się było radować już 1 listopada. Ziemianka i społeczna aktywistka
Maria Walewska, która w tym czasie mieszkała w Radomiu, wspominała, że tego dnia pokojówka obudziła
ją z informacją, że „jest już Polska”2. Na gmachu sądu
okręgowego wywieszono lagę narodową, a po ulicach
paradowali chłopcy z opaskami biało-czerwonymi.
W kościołach księża ogłosili radość z powodu odzyskania niepodległości i zapowiadali msze dziękczynne
na 3 listopada.
Do świętowania mogła przyłączyć się wkrótce Warszawa znajdująca się w niemieckiej stre ie okupacyjnej.
Pisarka Maria Dąbrowska już w październiku przeczuwała w swoich Dziennikach, że „dzieją się rzeczy
nadzwyczajne”, nadchodzi „nowa epoka” i „wielkie
czasy”3. Żona Zdzisława Lubomirskiego (członka Rady
Regencyjnej) – księżna Maria Lubomirska pod datą 11
listopada 1918 r. zanotowała w Pamiętnikach: „Dzień
dzisiejszy należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselszych, do triumfalnych! Jesteśmy wolni!
Jesteśmy panami u siebie. Stało się i to w tak nieoczekiwanych warunkach. Gdy dziś wyszłam na miasto,
ulica wydała mi się rozśpiewana, młoda, rozkołysana
poczuciem wolności!”4.
Pod tą samą datą w Dziennikach innej ziemianki Marii z Łubieńskich Górskiej znajdujemy taki oto zapis:
„Pierwszy to dzień prawdziwie niepodległej Polski,

A. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętnik, red. i oprac. T. Krawczak, R. Świętek, Kraków 2000, s. 800.
M. Walewska, Rok 1918. Wspomnienia, Warszawa 1998, s. 95.
M. Dąbrowska, Dzienniki 1914–1945, wybór, wstęp i przypisy T. Drewnowski, Warszawa 1998, s. 195–196.
Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej 1914–1918, oprac. J. Pajewski, A. Kosicka-Pajewska, Poznań 1997, s. 708.
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Choć dziś data 11 listopada kojarzy nam się jednoznacznie z narodowym świętem niepodległości, należy
pamiętać, że ma ona znaczenie symboliczne, umowne.
Odzyskanie, a następnie ugruntowanie suwerenności
było bowiem procesem rozciągniętym w czasie nawet
nie na miesiące, ale lata, choć niewątpliwie listopad
1918 r. zajmuje w nim miejsce szczególne. Dla pokolenia, które żyło w tamtych czasach, data 11 listopada
wcale nie była taka oczywista.
Sceptycznie odniósł się do niej metropolita warszawski arcybiskup Aleksander Kakowski, który pisał
w swoich pamiętnikach: „Dzień 11 listopada, aczkolwiek bardzo doniosły w historii Warszawy, był jednak
właściwie datą drugorzędnego znaczenia, kładąc

kres panowaniu Niemców w generał gubernatorstwie
warszawskim wtedy, kiedy generał-gubernatorstwo
lubelskie i Galicja już wcześniej, bo 30 października
i 1 listopada wyzwoliły się spod panowania austriackiego”1. Metropolita wskazywał na wiele innych dat,
które z jego punktu widzenia wydawały się istotne dla
odrodzenia państwa polskiego, m.in. datę powstania
Rady Regencyjnej we wrześniu 1917 r., której sam był
członkiem.
Niepodległość była czymś upragnionym i wyczekiwanym przez wiele pokoleń Polaków. Nie powinno zatem dziwić, że w relacjach tych, którzy jej doświadczyli,
wolność urastała do rangi wartości wielkiej wagi, stąd
tyle radości i euforii z powodu jej odzyskania.
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Rząd Jędrzeja Moraczewskiego (domena publiczna)

oczyszczonej od Moskala i Niemca, jesteśmy nareszcie sami […]. […] ulice przepełnione, ludzie płaczą z radości, ściskają się nieznajomi. «Mamy Polskę! – mówią
głośno – swoją własną!». Śmieją się, odchodzą prawie
od zmysłów, nikt nie boi się przyszłości. Radość ogólna,
dzień to przepiękny, cudowny, o którym tylko w snach
się marzyło”5.
Równie euforycznie o 11 listopada wypowiadała się
w autobiogra icznych wspomnieniach pisarka Irena
Krzywicka: „Stała się rzecz wstrząsająca, niebywała:
11 listopada 1918 r. skończyła się wojna i «wybuchła»
Polska. Stało się coś, na co pokolenia czekały przez sto
pięćdziesiąt lat, coś, […], co naprawdę wstrząsnęło
duszą każdego Polaka. […] Zjednoczyły się zbory, powstało państwo […]. Nastąpił czas publicznego szczęścia”6.
Pamiętnikarka z Płocka, przedstawicielka tutejszej
inteligencji – Maria Macieszyna pod datą 12 listopada zanotowała: „Jesteśmy wolni! Niemców nie ma!
Zdawałoby się, że naokół biją jakieś radosne dzwony.
Zdawałoby się, że nastało jakieś niezmiernie uroczyste święto! […] Stał się cud! Zaborcy i krzywdziciele
[…] ulegli woli bezbronnego narodu, pragnącego
całą siłą wolności. Miasto przystroiło się lagami. Lud
i szkoła umawiając się biegli do kościoła dziękować
Bogu za wolną Polskę. Ogólne podniecenie. Ogólna radość! Wszystko raduje, wszystko bawi! Radość! Wesele! Śmiech!”7.
Podobnie z lokalnej perspektywy opisywał ówczesną rzeczywistość w swoich Dziennikach ks. Ignacy
Charszewski, społecznik, literat i publicysta, będący
wówczas na parafii w Szpetalu Górnym k. Włocławka.
Według relacji duchownego miejscowa ludność radowała się na wieść o powrocie Piłsudskiego. Jeden z obywateli zamówił mszę dziękczynną, a 15 listopada chłopi
z sąsiedniego Szpetala Dolnego domagali się zorgani-
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zowania kościelnego pochodu narodowego8. Edward
Gryczewski, którego niepodległość zastała w Dobrzyniu
nad Wisłą, gdzie kontynuował naukę krawiectwa, wspominał, że całe miasteczko rozśpiewane w żołnierskich
piosenkach znalazło się wówczas nad Wisłą9.
Ojciec historyka Jerzego Kłoczowskiego – Józef Dominik Kłoczowski jako jeden z wielu warszawskich
studentów wstąpił do wojska i pełnił warty w niespokojnych dniach listopada. W spisanych po latach Pamiętnikach zapisał: „Niezbyt to miło stać dwie godziny
w nocy, […]. Ale serce jakoś wesołe i ufne. Przez dwie
godziny stania czujnie w ciemności modlę się pierwszy raz za Polskę Wolną, stawiającą pierwsze niezdarne kroki”10. W pamięci historyka Janusza Pajewskiego, który miał wówczas 11 lat, utrwaliło się poczucie
dumy i uznania dla żołnierzy w polskich mundurach:
„Wszystko, co już polskie, było drogie, otaczane miłością, czczone. Najbardziej chyba jednak wojsko – ten
symbol uzyskanej suwerenności, symbol odradzającej się Polski. Nie da się wprost opowiedzieć,
jaki entuzjazm wywołał wtedy polski mundur, jak był
uwielbiany i podziwiany”11.

Niepewność jutra
Była jednak i druga, mniej optymistyczna strona
pierwszych dni niepodległościowej rzeczywistości. Ci
sami autorzy, którzy ulegli nastrojowi euforii i wszechogarniającej radości, dawali upust swoim lękom, niepewności jutra. Obawy ówczesnych pamiętnikarzy
znalazły wyraz w zapiskach Ireny Krzywickiej: „Niestety, bardzo prędko potem stał się znów aktualny nieśmiertelny czterowiersz Słowackiego: Szli krzycząc:
Polska! Polska! – wtem jednego razu. Chcąc krzyczeć,
zapomnieli na ustach wyrazu […] Wtem Bóg z mojżeszowego pokazał się krzaka, Spojrzał na te krzyczące
i zapytał: «Jaka?»”12.
Po fali entuzjazmu przyszła gorzka re leksja na temat ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Jej
ocena była uzależniona od wyznawanego światopoglądu, politycznych sympatii autorów wspomnień. Ci,
którzy utożsamiali się ze sferami konserwatywno-ziemiańskimi, krytycznie oceniali rząd lubelski Ignacego
Daszyńskiego oraz samego Józefa Piłsudskiego, który
był postrzegany jako człowiek socjalistycznej lewicy.
Odczuwano strach przed rewolucyjnymi nastrojami
rozprzestrzeniającymi się w Europie.
Arcybiskup Kakowski obarczał socjalistów odpowiedzialnością za zwyrodnienie obyczajów, szerzenie
bandytyzmu, klasowej nienawiści oraz rozkład społe-
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Marszałek
W centrum zainteresowania znajdował się oczywiście Józef Piłsudski. Pamiętnikarze ze środowisk
konserwatywno-ziemiańskich dostrzegali poparcie
społeczne dla Komendanta, rozumieli też, że wiele
od niego zależy. Nie darzyli go jednak zaufaniem, gdyż
jednoznacznie kojarzył się im z opcją socjalistyczną.
Ks. Charszewski obarczał Piłsudskiego odpowiedzialnością za radykalizację nastrojów społecznych. Maria
Lubomirska, zawiedziona polityczną degradacją swojego męża Zdzisława, twierdziła, że Piłsudski nie ma predyspozycji, aby podołać zadaniom, jakie mu wyznaczono i na pewno zawiedzie. Arcybiskup Kakowski
zarzucał mu megalomanię, stwierdzając, że „wszystko
co dotyczy wyzwolenia i rozbudowy Polski zaczyna
od siebie i kończy na sobie”20.
Piłsudski cieszył się za to dużą popularnością
w środowisku studentów, o czym może świadczyć
relacja Józefa Dominika Kłoczowskiego, choć sam autor nie podzielał nadmiernej admiracji dla jego osoby: „My, żołnierze-akademicy, lubiliśmy Piłsudskiego.
Mnie osobiście drażniło ciągłe ubóstwianie go i jakaś
ślepa wiara w jego nieomylność, a z drugiej strony
odsądzanie go od czci i wiary. Już wtedy orientowałem
się, jak i wielu innych, że Piłsudski ma liczne zalety, ale
też i różne braki”21.
Na ogół z aprobatą wypowiadała się o Piłsudskim
Maria Dąbrowska, która pod datą 14 listopada zapisała: „dotychczas wszystkie kroki i odezwy Piłsudskiego
są nadzwyczaj mądre, pełne umiaru i zarazem stojące na wysokości wszelkie miary przechodzącej chwili.
Daj Boże, aby okazał się nie tylko fetyszem narodu, ale
istotnie wielkim jego sternikiem”22.
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Życie codzienne
Z literatury wspomnieniowej można dowiedzieć
się także o troskach życia codziennego mieszkańców
Królestwa Polskiego, panującej drożyźnie i trudnościach aprowizacyjnych. Interesujące informacje
na temat ówczesnych cen produktów żywnościowych
odnajdujemy w Pamiętniku płocczanki M. Macieszyny,
która pod datą 23 listopada zanotowała: „Zjawił się też
w wielkiej ilości biały chleb i bułki, w cenie 2 marek
za funt, ale zaraz znów podrożał. Mięso wieprzowe 4
marki, wołowe 3.50, masło 10 marek, słonina 8 marek
[…]. Inne towary w Płocku jeszcze nie potaniały. Jaja
owszem podrożały do 14 marek za mendel […]. Owoce
też wciąż drogie”23.
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z jednej strony, a narodowców z drugiej”18. Pamiętnikarka z Płocka Maria Macieszyna tak opisała nie
najlepsze wrażenia wyniesione z wiecu politycznego
socjaldemokratów zorganizowanego w dniu 25 listopada w płockim teatrze: „Jednym słowem na wiecu
i w życiu takiż sam zamęt panuje. Doznaję wrażenia,
że duszę się w jakiejś ciemnej i ciasnej piwnicy i że
już nigdy słońce nad nami nie zjaśnieje. […]. Myśmy
wszyscy zwariowali!”19.

relacje – dyskusje – konfrontacje

czeństwa polskiego. Na temat odrodzonej Polski pisał
w Pamiętnikach: „W trudnych warunkach powstała
– bieda, nędza, głód, zniszczenia wojenne, grabieże
okupantów, trzy ustroje organizacyjne, trzy systemy
administracyjne, trzy sposoby wychowania, trojaka
mentalność, trzy waluty. Istny chaos”13.
Z kolei ks. I. Charszewski opisywał przypadki bandyckich napadów i grabieży dworów. Obawiał się dalszej radykalizacji nastrojów i bolszewizmu. W dniu
14 listopada zapisał w Dziennikach: „motłoch jak
w 1914 r. po opuszczeniu przez Rosjan, rzucił się
na koszary po Niemcach do grabieży […]. Radosny nastrój duszy polskiej mącą grożące niebezpieczeństwo
bolszewicko-żydowskie”14.
Obawy duchownych podzielało środowisko ziemiańskie. Maria Górska z niepokojem pisała o zamęcie
i nieładzie panującym w rządzie polskim. Swego
oburzenia z powodu manifestacji socjalistycznej zorganizowanej w dniu 13 listopada i zawieszeniu czerwonej
lagi na zamku królewskim nie kryła Maria Lubomirska. Mocno rozczarowana obrotem spraw politycznych
stwierdziła, że: „Na razie rządzić będą Polską czerwieńcy i rewolucjoniści”15. Z perspektywy Lublina ziemianin
Kazimierz Fudakowski opisywał sytuację w mieście tuż
po proklamowaniu niepopularnego w jego sferach rządu lubelskiego Daszyńskiego Kazimierz Fudakowski:
„Ulice były puste, a ludzie zdezorientowani i rozczarowani. Zamiast oczekiwanego entuzjazmu na wieść,
że spełniają się marzenia kilku porozbiorowych pokoleń, zamiast apelu do czynów i haseł jednoczących
cały naród, na słupach ulicznych rozlepiano plakaty
z odezwą rządu lubelskiego, w treści swej obce, klasowe i rewolucyjne […]”16.
Radość pierwszych dni zagłuszały antagonizmy polityczne głównie między socjalistyczną lewicą a narodowo-demokratyczną prawicą. „Polska jest dziś w tak
szczęśliwym położeniu jak żaden kraj w Europie,
a jednak wszystko idzie jak z kamienia. […] Endecja
porozumiała się z zaborem pruskim i razem wszczęli wielkie larum przeciw Daszyńskiemu”17 – pisała
M. Dąbrowska w Dziennikach pod datą 14 listopada.
Wtórował jej w tym pamiętnikarz Józef Kłoczowski,
który stwierdził, że: „Wśród Warszawiaków po entuzjazmie pierwszych dni listopada znów zaczynał się
rozpad na zwolenników Piłsudskiego i socjalistów
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Afisz proklamujący powstanie Tymczasowego Rządu
Ludowego Ignacego Daszyńskiego (domena publiczna)

Rozbrajanie żołnierza niemieckiego w Warszawie, 10
listopada 1918 r., zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej

Dawał się we znaki również głód informacji,
zwłaszcza na prowincji. Prasa warszawska dochodziła bowiem nieregularnie. Na jej brak narzekali
M. Macieszyna w Płocku czy ks. Charszewski
w Szpetalu Górnym. Mieszkająca z matką w wołomińskich Górkach Zofia Nałkowska w dniu 13 listopada pisała w Dziennikach: „Czekam tu, samotna
z matką, odcięta od rzeczywistości, z niesłychanym łaknieniem gazet, które z rzadka przynoszą
piechota z Warszawy. Dziś wiem to, co działo się
tam przedwczoraj”24.

Entuzjastyczna młodzież
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Kolejny obraz pierwszych dni niepodległości, jaki
zapisał się w pamięci mieszkańców Kongresówki, to
obraz rozentuzjazmowanej i pełnej zapału młodzieży rozbrajającej okupantów i zafascynowanej sprawami wojskowymi. „Niemcy zbaranieli, gdzieniegdzie się
bronią, zresztą dają się rozbrajać nie tylko przez wojskowych, ale przez lada chłystków cywilnych – «Widok
niepojęty». Młodzież strzelała na wiwat z broni zdobytej na Niemcach i płoszyła publiczność”25 – czytamy
w Pamiętnikach księżnej Lubomirskiej pod datą 11 listopada.
Macieszyna opisywała przypadki 10-, 12-letnich
chłopców, którzy znikali na kilka dni, po czym wracali
z karabinami zdobytymi na Niemcach. Niektórzy zwracali się do dyrektorów szkół z prośbą o zwolnienie ich
z zajęć, gdyż chcieli wstąpić do wojska polskiego.
W dniu 11 listopada płocka pamiętnikarka zanotowała:
„Wszyscy biegali do biura werbunkowego zapisywać
24
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się, uzyskawszy od rodziców według prawa zezwolenie. Rodzice nawet nie próbowali im tego odmówić.
Młodzież ta cała wprost gorączki dostała, chodziła gromadnie po ulicy, gwarząc o sprawach wojskowych, karabinach, atakach, strategii, sile wojskowej. Takie tylko
wyrazy dolatywały z ich rozmów”26.
W wielu relacjach wspomnieniowych bohaterami stają się kilkunastoletni chłopcy z dumą prezentujący broń zdobytą na okupantach. Sporo interesujących informacji na temat jak organizowała
się ówczesna młodzież wnoszą Wspomnienia z lat
1915–1921 Tadeusza Bąblewskiego, wówczas kilkunastoletniego młodzieńca27. Historyk Janusz Pajewski zapamiętał duże podekscytowanie wśród
swoich kolegów z powodu wydarzeń rozgrywanych
na ulicach po 11 listopada: „Podczas następnych dni
o rozbrojeniu Niemców mówiliśmy w gronie kolegów jeszcze nieraz, nie było przecież ważniejszego
tematu. Jak z rękawa sypały się przechwałki, bo niby
każdy coś widział, każdy wiedział, a nawet sam rozbrajał”28 – pisał.
Autorzy relacji byli na ogół zgodni, że wobec pokonanych nie odczuwano wrogości. „Nastrój względem
nich dość sympatyczny” – jak pisał Władysław Broniewski w swoich Pamiętnikach29. Pożegnanie się ewakuujących się Niemców z Dobrzynia w dniu 11 listopada Edward Gryczewski skwitował: „Było to pożegnanie
bez specjalnej nienawiści z obydwu stron […]”30.
Niepodległościowa rzeczywistość na terenie byłego
Królestwa Polskiego widziana oczami współczesnych
to z pewnością obraz wielowymiarowy. Z jednej strony to rozpierająca radość i entuzjazm, łzy szczęścia,
euforia, z drugiej – troski życia codziennego, obawy, co
przyniesie przyszłość i czy uda się scalić podzielone
na ponad stulecie państwo, przezwyciężyć chaos
oraz osiągnąć stabilizację. Literatura pamiętnikarska
wnosi do podręcznikowych ujęć emocje towarzyszące
ludziom i swoisty klimat tamtych przełomowych dni.

Hubert Mazur
Agnieszka Rosa

A

rchiwa jako placówki deponujące niepowtarzalne źródła
historyczne włączają się w uświetnianie rocznic i jubileuszy, aktywnie
uczestniczą także w obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Oferują szereg darmowych
inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich odwołujących się do działań
poprzedzających odzyskanie niepodległości, pierwszych jej dni, a także
budowania nowego ładu politycznego, gospodarczego czy kulturowego
w kraju oraz postaci, które w tych
wydarzeniach uczestniczyły.
Zachęcają też obywateli, zwłaszcza
społeczność lokalną, szkoły do korzystania z przygotowanych form, poznawania źródeł archiwalnych, które
tych wydarzeń dotyczą i je obrazują,
oraz do wspólnego udziału w obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Z tego też powodu jako
przedstawiciele Forum Edukatorów
Archiwalnych – organizacji zrzeszającej edukatorów, wspierającej
i promującej edukację w archiwach
– przygotowaliśmy przegląd wybranych archiwalnych inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich
związanych z rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Bogactwo inicjatyw

Strona internetowa archiwów państwowych z zakładką „Wielka Wojna”

pierwszej wojny światowej, odbywających się w latach 2014–2018,
w tym także obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 r. Bardziej szczegółowe
informacje na temat tych wydarzeń
znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych archiwów państwowych.
Oferta archiwów obejmuje zarówno klasyczne, jak i nowatorskie
formy popularyzatorskie i edukacyjne, takie jak wystawy, wystawy
on-line, audycje radiowe, konkursy,
pokazy, wykłady popularnonaukowe,
lekcje archiwalne, a także pomoce
dydaktyczne, tematyczne portale, zadania i zabawy edukacyjne, gry miejskie, a także komiks edukacyjny.

Wystawy
Wiele archiwów państwowych
uczestniczy w obchodach stulecia odzyskania niepodległości, wykorzystując tradycyjne wystawy, na których
prezentowane są oryginalne materiały archiwalne. Archiwum Państwowe (AP) w Siedlcach zorganizowało ekspozycję pt. „Józef Piłsudski
i jego legiony” (można ją oglądać
do końca października 2018 r.),
prezentującą materiały ze zbiorów
dr. Szczepana Kalinowskiego – historyka, regionalisty, krajoznawcy i kolekcjonera. Bardziej klasyczny charakter miała wystawa towarzysząca dniu
otwartemu w AP w Zamościu pt.
„Niepodległość 1918–2018 w dokumencie archiwalnym”. Przedmio-
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Fotoplastykon prezentujący fotografie Zamościa
z II Rzeczpospolitej

tem ekspozycji były materiały archiwalne z terenu Zamojszczyzny z lat
1917–1921, związane z tworzeniem
i funkcjonowaniem niepodległego
Państwa Polskiego. AP w Warszawie
w ramach Nocy Muzeów w dniu 19
maja zaprezentowało wystawę pt.
„Warszawa niepodległa”, na której
eksponowano oryginalne dokumenty
i fotograﬁe prezentujące Warszawę,
jej mieszkańców oraz ich codzienne
problemy w okresie poprzedzającym
odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Archiwa, organizując wystawy,
często współpracują z innymi instytucjami. AP w Katowicach Odział
w Pszczynie przy współpracy z Muzeum Zamkowym w Pszczynie przygotowało wystawę czasową poświęconą
dziejom ziemi pszczyńskiej w okresie od 1914 do 1922. Niektóre archiwa posiłkowały się wystawami wy-
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Jednym z podstawowych punktów dostępu do informacji o ofercie edukacyjnej i popularyzatorskiej
archiwów są ich witryny internetowe i branżowe portale internetowe,
a także fanpage’e archiwów na portalu Facebook. Archiwa państwowe
w zakresie tematyki związanej z rocznicą odzyskania niepodległości część
informacji udostępniają na stronie
www.archiwa.gov.pl w zakładce
pt. „Wielka wojna”, na której znaleźć można podstawowe informacje
na temat inicjatyw przygotowanych
przez poszczególne archiwa państwowe a związanych z tematyką

WOS w teorii i praktyce

Edukacyjna i popularyzatorska oferta archiwów
w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
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pożyczonymi z innych archiwów. Tak
było w AP w Suwałkach, gdzie zaprezentowano ekspozycję Archiwum
Narodowego w Krakowie „Dziś albo
nigdy. Wielka Wojna i polskie dążenia niepodległościowe”. Odrębnej uwagi wymaga inicjatywa wystawiennicza AP w Toruniu – „Między
Niemcami a Polską”.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje ekspozycja Narodowego Archiwum Cyfrowego i AP w Zamościu
prezentująca archiwalne fotograﬁe
Zamościa z okresu II RP. Do prezentacji wykorzystano fotoplastykon
ustawiony na Rynku Solnym w Zamościu. Technika stereoskopowa
uatrakcyjnia wystawę, stwarzając
wrażenie trójwymiarowości. Plenerowy charakter ma też wystawa AP
w Malborku „Drogi do Niepodległej. Józef Piłsudski 100 wizerunków na 100-lecie odzyskania Niepodległości” uzupełniona pracami
pokonkursowymi, wybranymi spośród ponad 100 nadesłanych wykonanych przez dzieci w szkole dzieł.
Ośrodek KARTA w ramach programu
„Nieskończenie Niepodległa” przygotował wystawę archiwalną „Rok
1918. Odzyskanie Niepodległości”,
która będzie pokazywana w 14 miejscowościach w Polsce. Zaprezentowane w jej ramach zostaną materiały
źródłowe, zdjęcia historyczne oraz
inne elementy graﬁczne przedstawiające węzłowe momenty procesów
rozgrywających się na ziemiach polskich lat 1917–1918.
Do największych przedsięwzięć
wystawienniczych w tej tematyce należy wystawa Archiwum Akt Nowych
(AAN) i Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC) pt. „W drodze do niepodległości” eksponowana już w kilkudziesięciu instytucjach i szkołach
w Polsce. Wystawa składająca się
z 30 plansz powstała w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Niepodległa”
(www.dlaniepodleglej.pl) i udostępniania jest nieodpłatnie szkołom
oraz instytucjom edukacyjnym.
W ramach projektu powstał także
kalendarz złożony z plansz edukacyjnych, portal internetowy dlaniepodleglej.pl oraz pomoc dydaktyczna
w postaci teczki sztubaka (pleca-

ka ucznia przedwojennego gimnazjum), co ma na celu wprowadzić
dzieci i młodzież w klimat 1918 r.
Teczka ta obejmuje: rozkładaną
mapę II RP, wzory przedwojennych
gazet, album gimnazjalistki: moda,
uroda, zwyczaje, sposoby spędzania
wolnego czasu, ﬂagę Polski oraz instruktaż, jak składać ﬂagę, kopertę
ze znaczkiem, pierwsze banknoty
II RP, ﬁlm od Komendanta do Marszałka, piłkę zośkę, list marszałka Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego i inne dokumenty.

Wirtualne wystawy
Niektóre archiwa państwowe materiały archiwalne związane z odzyskaniem niepodległości prezentują
także na wystawach on-line. Bodaj
największą z nich zorganizowało
AAN, na której znalazło się 600 unikatowych fotograﬁi I Korpusu Polskiego w Rosji i jego poprzedników:
Brygady Strzelców Polskich oraz
Dywizji Strzelców Polskich. Na stronie AAN zamieszczono także mniejsze ekspozycje związane z tematem
odzyskania niepodległości, np. dotyczące powstania Związku Legionistów Polskich, utworzenia Tymczasowej Rady Stanu czy udziału kobiet
w walce narodowowyzwoleńczej.
Z kolei AP w Łodzi na swoim portalu prezentuje archiwalne fotograﬁe
z uroczystych obchodów Święta
Niepodległości w latach 1937–
1938. Placówka ta planuje także
co miesiąc przez cały rok publikować
w swej witrynie materiały archiwalne związane tematycznie z odzyskaniem niepodległości. AP w Gdańsku
pod hasłem „Stulecie odzyskania
niepodległości 1918–2018” zaproponowało cykl wystaw wirtualnych. Z kolei AP w Płocku Oddział
w Kutnie wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana
Żeromskiego w Kutnie współtworzy
projekt „Cyfrowe Kutno – Sto lat
Niepodległości”. Jego celem jest
prezentacja materiałów źródłowych
o charakterze regionalnym obejmujących okres walk o niepodległość
w Kutnie i powiecie kutnowskim,
w okresie od powstań narodowych
aż po 1989 r. Biblioteka sejmowa
udostępnia na swojej stronie interne-

Wystawa „W drodze do niepodległości”

towej wystawy wirtualne dotyczące
problematyki
niepodległościowej:
„Czas przełomu i uzyskanie niepodległości przez Polskę” oraz „Posłanki i Senatorki II RP” (http://
biblioteka.sejm.gov.pl/wystawy/).
Portal Archiwum Akt Nowych
pt. „Twórcy Niepodległej” (http://
www.aan.gov.pl/tworcyniepodleglosci/) poświęcony jest wybitnym Polakom, którzy walczyli i współtworzyli
odrodzoną Polskę. Wśród prezentowanych na portalu materiałów znajdują się sztandarowe akty polskiej
państwowości, m.in. akt przekazania
władzy Józefowi Piłsudskiemu przez
Radę Regencyjną oraz pismo, w którym składa on urząd Naczelnika Państwa na ręce Marszałka Sejmu.

W eterze i na papierze
Pracowników AP w Przemyślu
zaproszono do rozmowy o dokumentach związanych z tematem

Portal poświęcony Twórcom Niepodległej

Konkursy edukacyjne

Plakat konkursu „Rówieśnicy Niepodległej”

Konkurs Senatu poświęcony herbowi Polski

wany do uczniów szkół podstawowych, zorganizowano wraz z Mazowieckim Samorządowy Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Wydział
w Płocku.

Z kolei AP w Malborku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przygotowało konkurs
plastyczny „Dzień z życia Józefa
Piłsudskiego”. Jego celem było zachęcenie uczniów do zapoznania się
z życiem i działalnością Marszała
Józefa Piłsudskiego, pogłębienie wiedzy historycznej oraz propagowanie
działalności Archiwum wśród dzieci
i młodzieży szkolnej.
Kancelaria Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny
„Orzeł Biały – nasza duma” (https://
senat.edu.pl/orzel-bialy/), adresowany do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w całym
kraju. Tematem prac konkursowych
było polskie godło używane przez nasze władze, począwszy od Mieszka I
do czasów współczesnych. Zwycięskie
prace zostały zaprezentowane w Senacie podczas uroczystego spotkania
z ich autorami.
Ideą konkursu pt. „Rówieśnicy
Niepodległej”
zorganizowanego
przez Ośrodek KARTA w ramach projektu „Nieskończenie Niepodległa”
jest zachęcenie zwłaszcza młodzieży
szkolnej do włączenia się w odczytywanie podpisów oraz do badania
historii osób i instytucji zapisanych
na kartach Deklaracji Podziwu
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Deklaracja udostępniona jest
na stronie projektu, jest to 5,5 mln
podpisów złożonych w 1926 r. przez
obywateli polskich. W tak wyjątkowy sposób Polacy dziękowali wówczas Ameryce za olbrzymią pomoc
w odzyskaniu niepodległości oraz
pomoc dla zrujnowanego po wojnie
kraju. Celem konkursu jest zachęce-
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Kilka placówek archiwalnych
na stulecie niepodległości zdecydowało się na organizację konkursów
edukacyjnych. Archiwum Narodowe
w Krakowie we współpracy z nowosądeckimi organizacjami i instytucjami oraz Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie zaprosiło nauczycieli
i uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu miasta Nowego Sącza, powiatów: sądeckiego, limanowskiego
i gorlickiego do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Jechałem
czerwonym tramwajem socjalizmu
aż do przystanku niepodległość, ale
tam wysiadłem. Ewolucja myśli politycznej Józefa Piłsudskiego”. Jego
celem jest, poza upamiętnieniem
100-letniej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, także propagowanie idei budowy pomnika J. Piłsudskiego w Nowym Sączu i kształtowanie postaw patriotycznych.
„Polskie drogi do niepodległości
(1914–1923)” to tytuł konkursu AP
w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dedykowany
uczniom szkół ponadgimnazjalnych
z województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy
historycznej na temat wydarzeń,
bohaterów i symboli związanych
z dążeniem Polaków do odzyskania
niepodległości w latach 1914–1923
oraz o polskim dziedzictwie narodowym.
Tematyka niepodległości była też
przedmiotem VI edycji cyklicznej
inicjatywy AP w Płocku – Rejonowego Konkursu Historycznego „Źródła
historyczne bogactwem kulturowym
narodu”. Konkurs, który był adreso-
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walk o Niepodległą w audycji radiowej „Dwójka na miejscu – Znaki Niepodległej”. Ośrodek KARTA
w ramach projektu „Nieskończenie
Niepodległa” przygotowuje 52-odcinkowy cykl w „Rzeczpospolitej”,
w jej piątkowym wydaniu, inicjujący
i ściśle powiązany z kampanią medialną w Telewizji Polsat News, Radiu ZET oraz na portalu Histmag.org,
interpretującą przez cały 2018 rok
w kontekście niepodległości stulecie
1918–2018.
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nie młodzieży do szukania podpisów
swoich bliskich, uczniów swojej szkoły, mieszkańców swojej miejscowości
i odtwarzania ich losów. Konkurs
zostanie sﬁnalizowany 9 listopada
2018 r. w Domu Spotkań z Historią
w Warszawie.
AP w Opolu 19 maja 2018 r. rozpoczęło realizację projektu „Kawałek
Polski”. Zaprezentowano wówczas
działalność polskiego konsulatu
w międzywojennym Opolu. Przygotowano wystawę tematyczną, która
w plenerze była wystawiana do 28
czerwca 2018 r. Dla dzieci i dorosłych
przygotowano quizy i zadania edukacyjne, które powstały na podstawie
zasobu archiwalnego. We współpracy
z Uniwersytetem Opolskim zaoferowano wykłady popularnonaukowe
o polskim ruchu narodowościowym
na Śląsku. Rozdawano wejściówki
i śpiewniki na koncert pieśni śląskich,
zorganizowany wspólnie z Fundacją
dla Dziedzictwa i Radiem Opole.

Gra miejska
Szeroki charakter ma również kolejna inicjatywa AP w Opolu pt. „Wybieram Polskę” realizowana we współpracy z Urzędem Miasta Opola. W jej
ramach zorganizowano grę miejską
podczas Opolskiej Nocy Kultury. Gra
przedstawiała 10 miejsc związanych
z ruchem polskim i sylwetki Polaków
– działaczy Związku Polaków w Niemczech. W przestrzeni miejskiej zostały
przygotowane zadania edukacyjne
– karty gry, oparte na materiałach
archiwalnych. Na każdym stanowisku
czekała postać historyczna odtwarzana przez archiwistę lub aktora. Towarzyszyły im pojedyncze panele wystawy o ruchu polskim. Od 17 września
na podstawie materiałów wystawy
przeprowadzane są lekcje archiwalne o polskim ruchu narodowym pt.:
„Życie na granicy marzeń”, do których
zostaną przygotowane karty pracy
i teczki edukacyjne, sﬁnansowane
przez Urząd Miasta Opola.

Lekcje archiwalne
W ofercie edukacyjnej archiwów
państwowych związanej z odzyskaniem niepodległości pojawiają się
także lekcje archiwalne. AP w Suwałkach proponuje zajęcia „Droga

do Niepodległej. Suwalszczyzna
lat 1918–1919 w materiałach archiwalnych”. Z kolei Narodowe Archiwum Cyfrowe przygotowało lekcję
„Kim był szofer Józefa Piłsudskiego?”
stanowiącą wizualną, opartą na fotograﬁach zgromadzonych w zasobie
NAC opowieść o Józeﬁe Piłsudskim.
Przyglądając się portretom Marszałka, fotograﬁom reportażowym oraz
sytuacyjnym, uczniowie poznają historię Legionów, zobaczą i przeanalizują moment odzyskania niepodległości czy przewrotu majowego,
a także zastanowią się nad „kultem
Piłsudskiego”. „Tytułowy szofer stanie się naszym przewodnikiem i jednocześnie zagadką, którą spróbujemy
wspólnie rozwikłać”.
AP w Olsztynie przygotowało lekcje i warsztaty archiwalne, których
celem jest ukazanie przemian architektonicznych i urbanistycznych
Olsztyna w ostatnim stuleciu, jego
rozwój, (od)budowa, skala zniszczeń
oraz przedstawienie zmian tych zaplanowanych, jak i wymuszonych jakich
doświadczyło miasto i jego mieszkańcy. Autorzy zajęć chcą przedstawić „trudną” historię miasta w innowacyjny i przystępny sposób, ukazać
przeobrażenia miasta na przestrzeni
100 lat, wskazując na nieistniejące i zapomniane nazwy przestrzeni,
ulic, obiektów. Zajęciom towarzyszyć
będą jako materiał ilustracyjny wystawy stacjonarna i wirtualna.
Pracownicy AP w Poznaniu Oddział w Gnieźnie prowadzą lekcje
archiwalne związane z tematyką odzyskiwania niepodległości, pt. „Walka i życie codzienne Wielkopolan
w okresie Powstania 1918/1919
– dwa aspekty jednej rzeczywistości”, oraz pt. „Wydarzenia z przełomu lat 1918/1919 w aktach i prasie gnieźnieńskiej”.

Nietuzinkowe inicjatywy
Niesztampową inicjatywą AP
w Łodzi jest komiks, którego celem
jest przystępne przedstawienie wydarzeń jesieni 1918 r. ze szczególnym
uwzględnieniem wydarzeń w Łodzi
wraz z odtworzeniem klimatu tamtych czasów. Tłem komiksu będą
poszczególne rejony, budynki, ludzie
epoki. Do komiksu zostaną dołączo-

ne również reprodukcje materiałów
archiwalnych (tzw. wkładki), czyli
odezwy, mapy, zdjęcia. Akcja komiksu rozgrywa się w dwóch przeplatających się „wymiarach” czasowych –
historycznym i współczesnym.
Nietypowym
przedsięwzięciem
są też „Szlakiem fotograﬁi. Spacery z NAC” w ramach obchodów
stulecia odzyskania niepodległości.
Na przykład 19 sierpnia odbył się
w Warszawie spacer pt. „Realny świat
– w obiektywie Grażyny Rutowskiej”,
podczas którego można było zobaczyć uwiecznione na jej zdjęciach
budowle stolicy z komentarzem przewodniczki.

Archiwa społeczne
Obchody stulecia odzyskania niepodległości mogą stanowić bodziec
do powstawania archiwów społecznych, takie możliwości daje chociażby program dotacyjny inicjatywy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pt. „Niepodległa”.
W ramach projektu „O Niepodległą. Tradycje walk niepodległościowych w gminie Cieszanów
1863–1945” zostanie utworzone Archiwum Społeczne Gminy Cieszanów.
Będzie ono zawierać takie obiekty,
jak: zdjęcia, dokumenty, druki ulotne,
czasopisma, a także materiały audiowizualne – ok. 20 relacji świadków
historii. W ramach archiwum będą
gromadzone i digitalizowane dokumenty od mieszkańców gminy, wytworzone do 1945 r. lub w okresie
późniejszym, ale dotyczące wydarzeń
wcześniejszych (rękopisy lub maszynopisy relacji i wspomnień).

Współpraca
Przedstawiony tu przegląd inicjatyw archiwów nie jest zapewne ani
kompletny, ani wyczerpujący. Nie
było to zresztą intencją autorów, celem artykułu było pokazanie kilku
z jednej strony typowych, z drugiej
strony specyﬁcznych przedsięwzięć
archiwów i zachęcenie środowisk
nauczycielskich do współpracy z tymi placówkami. Archiwa
bowiem mają interesującą ofertę
edukacyjną i popularyzatorską, nieograniczoną wyłącznie do rocznicy
stulecia niepodległości.

W dziejach państwa polskiego rok 1918 był momentem przełomowym. Dzięki sile i wytrwałości wielu pokoleń Polaków po ponad stuletniej niewoli wywalczona została niepodległość. Bezsprzecznie jest
to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny.
Olga Jasionek

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa również bierze udział w obchodach Stulecia Odzyskania Niepodległości, przygotowując w trzech
oddziałach rocznicowe wystawy.
Jedną z nich jest ta w Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym, zatytułowana „Wieża Pamięci”. Ideą wystawy jest przypomnienie doniosłego
wydarzenia, którego świadkami byli
mieszkańcy Krakowa w niespełna rok
po odzyskaniu niepodległości.

Jedność wojska

Józef Piłsudski na Wawelu, autor nieznany, 1919 r.

zefa Dowbora-Muśnickiego. Błękitna
Armia między kwietniem a czerwcem
1919 r. została przetransportowana
z Francji do Polski, a we wrześniu
organizacyjnie wcielona do Wojska
Polskiego. Natomiast Armia Wielkopolska została połączona z Wojskiem
Polskim na mocy uchwały Sejmu
Ustawodawczego z dnia 20 sierpnia
1919 r. (faktyczne scalenie nastąpiło
w dniach 25–27 października, po wizycie Piłsudskiego w Poznaniu). Połączenie tak zróżnicowanych formacji
i przejęcie w pełni komendy nad
nimi przez Piłsudskiego było i trudne, i pracochłonne, a od dotychczasowych dowódców wymagało rezygnacji z własnych ambicji na rzecz
budowania silnej Polski.
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Spotkanie dowódców
Dnia 19 października 1919 r. pod
Wieżą Ratuszową w Krakowie spotkali się dowódcy największych armii,
które weszły w skład odrodzonego
Wojska Polskiego. Gościem honorowym był sam Naczelnik Państwa
i Naczelny Dowódca Wojska Polskiego Józef Piłsudski. Obecni byli gen.
Józef Haller oraz gen. Józef Dowbor-Muśnicki, a ponadto najwyżsi dostojnicy państwowi, wojskowi, kościelni oraz żołnierze nie tak dawno
wchodzący w skład odrębnych organizacji militarnych, teraz stanowiący
już jedną, polską siłę zbrojną.
Dwudniowy program wizyty
Naczelnika Państwa był przy-
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W dniu 19 października 2019 r.
obchodzić będziemy setną rocznicę
Święta Zjednoczenia Armii Polskiej.
Nie sposób mówić o odrodzonej
Polsce, ograniczając się tylko i wyłącznie do wydarzeń z 1918 r., które
(ze swą niezaprzeczalną doniosłością) dopiero rozpoczęły długotrwały proces budowania od podstaw
fundamentów odrodzonego kraju.
Zyskał on suwerenność, ale nie był
w pełni ukształtowany terytorialnie.
Polacy musieli chwycić za broń i walczyć o granice w Galicji Wschodniej,
na Śląsku Cieszyńskim, w Wielkopolsce, na Kresach i Górnym Śląsku. Aby
sprostać tym wszystkim wyzwaniom,
należało niezwłocznie stworzyć silne,
zintegrowane wojska, które byłyby
w stanie strzec narodowych interesów i suwerenności państwa. W tym
właśnie odnajdujemy genezę Święta

Zjednoczenia Armii, gdyż połączenie
rozproszonych po całym świecie
polskich jednostek wojskowych
było zadaniem priorytetowym, ale
i bardzo trudnym. Zrealizowanie go
to triumf dobra powszechnego nad
partykularnymi interesami.
Najliczniejszą grupę w rodzącej
się Armii stanowili żołnierze z armii
zaborczych, następnymi w kolejności byli żołnierze Legionów Polskich
(w tym legioniści I, II, III Brygady),
członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej (formacji niepodporządkowanej żadnemu z państw zaborczych),
Polskiego Korpusu Posiłkowego, I, II,
III Korpusu Wschodniego, Bajończycy
oraz inne pomniejsze oddziały. Odrębne siły stanowiły też tzw. Błękitna Armia gen. Józefa Hallera (1873–1960)
oraz Armia Wielkopolska gen. Józefa
Dowbora-Muśnickiego (1867–1937).
Po powrocie Józefa Piłsudskiego
(1867–1935) z Magdeburga (10
listopada 1918 r.) Rada Regencyjna
11 listopada przekazała mu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad
podległym jej parutysięcznym zaledwie Wojskiem Polskim. Wkrótce
podporządkowały mu się pozostałe
polskie ośrodki władzy: w Galicji
Polska Komisja Likwidacyjna i Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej w Lublinie, a także działacze Polskiej Organizacji Wojskowej.
Poza strukturami Wojska Polskiego
pozostawały dłużej wojska dowodzone przez Józefa Hallera oraz Jó-

WOS w teorii i praktyce

„Wieża Pamięci” – na rocznicę Święta
Zjednoczenia Wojska Polskiego

WOS w teorii i praktyce
Program obchodów Zjednoczenia Armii w Krakowie
w dniu 319 października 1919 r.
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gotowywany z wielką dbałością
o każdy szczegół. Nad przebiegiem
uroczystości czuwał Tymczasowy Komitet Przyjęcia Naczelnika, zorganizowany przez działaczy Stowarzyszenia Byłych Legionistów. Komitetowi
przewodniczył prezydent Krakowa
Jan Kanty Federowicz. Wybór daty
uroczystości okazał się sporny, albowiem Legioniści za najlepszą datę

uznali 6 sierpnia, czyli rocznicę wymarszu z Krakowa Pierwszej Kompanii Kadrowej, a dla żołnierzy Hallera
dniem szczególnym był 30 września – rocznica wymarszu II Brygady.
Ostatecznie na datę uroczystości
(biorąc również pod uwagę napięty
kalendarz Naczelnika) wyznaczono
19 października.
Po uroczystym powitaniu Głowy Państwa na dworcu głównym
i po wymianie uprzejmości Piłsudski
razem z Hallerem i Muśnickim dokonali przeglądu kompanii honorowej,
następnie udali się do Katedry wawelskiej, gdzie m.in. mowę wygłosił
biskup krakowski, książę Adam Stefan Sapieha, a zgromadzonym pobłogosławił Prymas Polski Edmund
Dalbor. Na koniec uroczystości Naczelnik zszedł do krypt królewskich,
by na sarkofagu Tadeusza Kościuszki złożyć bukiet kwiatów. Udano się
następnie na Rynek, gdzie nastąpił
kluczowy akcent uroczystości, a mianowicie akt zjednoczenia i wspólna
deﬁlada. Cały Rynek otoczył kordon
żołnierzy wszelakich formacji. Od strony ul. Szewskiej w bramie Sukiennic
stał ołtarz polowy, przy którym mszę
celebrował biskup Stanisław Gall.
Wśród licznie zgromadzonych znajdowali się dostojnicy państwowi, miejscy, duchowieństwo, profesorowie,
przedstawiciele cechów, organizacji,
jak również weterani powstania styczniowego. Ranga i niezwykły splendor
uroczystości spowodowały, że uznawano ją za pierwsze święto Wojska
Polskiego w II Rzeczpospolitej.
Wśród wielu punktów krakowskich uroczystości na przypomnienie
zasługuje doniosły akt otwarcia przez
Naczelnika nowej uczelni – Akademii Górniczej, jak również jego wpis
do Księgi Królewskiej, znajdującej
się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Jest to niezwykle cenny rękopis,
w którym zachowały się m.in. autografy Henryka Walezego, Anny Jagiellonki, Stefana Batorego, Zygmun-

ta III Wazy. Pod wpisem ostatniego
króla Polski, Stanisława Augusta
Poniatowskiego znalazł się podpis Józefa Piłsudskiego, który tym
symbolicznym aktem kończył okres
niewoli a zapoczątkowywał etap
państwa niepodległego, mającego
własną, prawowitą władzę.

Wspólnota
Święto Zjednoczenia Armii Polskiej
cementowało jedność Polski, symbolizując odrodzenie jej siły zbrojnej.
Proces uniﬁkacji Armii był doskonałym przykładem, by jednoczyć także
polskie społeczeństwo, o czym tak
mówił w swym przemówieniu biskup
Sapieha: „Armia nasza narodowa
winna być dla nas wzorem, jak ona
się zjednoczyła, tak niech się zespoli
w jedno cały naród, niech wszyscy
w narodzie pamiętają, że chwila
obecna dana jest nam przez Boga
po to, by w niej budować gmach
Ojczyzny naszej. Zmarnować nam
tej chwili nie wolno, jesteśmy za nią
przed Bogiem odpowiedzialni. Wyrzec nam się trzeba siebie, a oﬁarą
z osobistych interesów kłaść podwaliny pod państwowość polską”1.
Nam dzisiaj pozostaje z wdzięcznością przypominać te wydarzenia
i złożyć hołd wszystkim pokoleniem
Polaków, którzy budowali wolną, niepodległą Polskę.
Wybrana literatura:
❚ Nowak J.T., Święto zjednoczenia Armii
w Krakowie w 1919 r., [w:] Rocznik krakowski, t. 55, Kraków 1989.
❚ Odrodzenie Wojska Polskiego 1918–1921
w materiałach Centralnego Archiwum Wojskowego, Warszawa 2008.
❚ Cisek J., Józef Piłsudski w Krakowie, Kraków
2003.
❚ Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia
Józefa Piłsudskiego, t. 2, Warszawa 1988.
❚ Stawecki P., Wskrzeszenie Wojska polskiego
na przełomie lat 1918 i 1919, Studia i materiały do historii wojskowości, t. 29, Warszawa
1986.
❚ Wojtaszak A., Generalicja Wojska Polskiego
1918–1926, Szczecin 2012.
❚ Wyszczelski L., Wojsko Polskie w latach
1918–1921, Warszawa 2006.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wystawę „Wieża Pamięci” w dniach 31.10.2018 – 31.12.2018,
czynną: poniedziałek–niedziela w godzinach 11.00–17.00, w Wieży Ratuszowej, Rynek Główny 1

1

„Głos Narodu”, nr 254, 21 X 1919.

Rekomendacje „WH”

„Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”
Od 26 października 2018 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie możemy oglądać ekspozycję „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”. Wystawa została zorganizowana dla uczczenia setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wpisuje się w narodowe
obchody okrągłego jubileuszu. Ponadto
wystawa jest zwieńczeniem projektu
„3×Niepodległa w Muzeum Narodowym w Warszawie” pod Patronatem
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do tej pory mogliśmy
oglądać dwie ekspozycje: „Paderewski”
(17 lutego–20 maja 2018 r.) oraz „Józef
Brandt 1841–1915” (22 czerwca–30
września 2018 r.).
Celem obecnej wystawy jest prezentacja dzieł upamiętniających wydarzenia historyczne z okresu walki
o niepodległość, dlatego dominują
w niej prace przedstawiające sceny
batalistyczne, wybitne postaci (Józef
Piłsudski) i epizody z kształtowania
się legionów, I wojny światowej czy
wojny polsko-bolszewickiej. Tak rozmaite aspekty walki o niepodległą
Polskę przynoszą prace wielkich mistrzów pędzla (Jacek Malczewski czy
Wojciech Kossak) i mniej znanych
artystów (Leopold Gottlieb). Jednym

z założeń ekspozycji jest konfrontacja artystycznych przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych
z ogólnymi trendami panującymi
w sztuce polskiej po 1918 r., dlatego
w jej ramach możemy oglądać dzieła kubistów (Tadeusz Makowski),
symbolistów (Witold Wojtkiewicz),
grafików (Zofia Stryjeńska, Władysław Skoczylas) czy plakacistów
(Stanisław Fabijański). Tym towarzyszą rzeźby (m.in. prace Ludwika

Partenon znany i nieznany
Niewiele jest miejsc tak bardzo wkomponowanych w kulturową mapę pamięci Europejczyków, jak ateńskie wzgórze świątynne. Ulokowana na jej szczycie monumentalna
budowla przez wieki inspirowała podróżników, osoby duchowne, artystów, filozofów i poetów, stając się ikoną rozpoznawalną w zasadzie w każdym zakątku świata. Świątynia przez wieki zmieniała swoje oblicze. W nowo wydanej
książce Partenon Mary Beard, autorka bestselerowego
SPQR, prezentuje niezwykłą historię budowli.
Medialna profesorka filologii klasycznej znana ze swojego ciętego języka i błyskotliwych komentarzy wpisała
się w pamięć polskich czytelników swoją opowieścią o historii Imperium Romanum. Partenon jest jednak całkowitym zaprzeczeniem tego, do czego zdążyła przyzwyczaić
swoich czytelników w naszym kraju. Zamiast opasłego,
pełnego analiz tomu na zaledwie 230 stronach opowiada
fascynującą historię sztuki Europy przez pryzmat jednej
budowli. Śledząc kolejne przebudowy klasycznej konstrukcji z czasów Peryklesa, obserwujemy nie tylko zmieniające
się elementy architektoniczne obiektu, lecz także burzliwe
dzieje Grecji i całego świata śródziemnomorskiego. Ateny
z czasów rozkwitu demokracji stopniowo ulegają w wojnie
Sparcie. Wzgórze jest niemym świadkiem rozkwitu i upadku irańskiego imperium Achemenidów, imperium Aleksandra Wielkiego, cesarstwa rzymskiego, Bizancjum, księstw

Wittiga) oraz dokumenty życia społecznego (fotografie, plakaty, druki
ulotne). Dzięki bogactwie i różnorodności zbiorów MNW widzowie
mogą obejrzeć kilkaset dzieł, wśród
których znajdują się również obiekty
jak dotąd nieeksponowane. Wystawa
dostępna dla zwiedzających do 17
marca 2019 r.
Opracował: Łukasz Wróbel

krzyżowców, imperium osmańskiego… Kolejni gospodarze
Partenonu zmieniają go, starając się przetopić koronę europejskiej architektury na swoją modłę. Pogańska świątynia
staje się kościołem, ten meczetem, a tenże składem amunicji, co poniekąd jest przyczyną tego, w jaki sposób budowla
wygląda dziś.
Praca ta jest też słodko-gorzką opowieścią o nierozliczonych winach Zachodu z czasów, gdy budował on swoje imperia kolonialne. Im bliżej końca pracy Beard, tym z większym
smutkiem śledzimy kolejne etapy walki Greków o odzyskanie marmurów Elgina, które od dziesięcioleci są eksponatami British Museum. Autorka nie wskazuje jednak na słuszność żadnej ze stron sporu znakomicie, rozprawiając się
z megalomanią i uzurpatorskimi w stosunku do dzisiejszej
„europejskości” aspiracjami współczesnych Greków.
W pracy nie zabrakło obszernych cytatów ze źródeł,
co czyni ją znakomitą towarzyszką lekcji, na których objaśniamy procesy zachodzące na przestrzeni dziejów. Przystępny język będzie zachętą dla ucznia, a skrzący się humorem styl filologa zapewni znakomitą rozrywkę nauczycielowi. Nikt tak dobrze nie opisuje polityki w starożytności, jak
Beard, gdy podkreśla, że Ateny nie miały nic przeciwko głoszeniu zalet demokracji wśród swoich mieszkańców i jednocześnie kierowały się twardym imperializmem w polityce
zewnętrznej. Choć czytając te i podobne fragmenty, czasem
możemy zapomnieć, że pisze ona o przeszłości.
Tomasz Sińczak
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