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ARTYKUŁY I STUDIA
„Myśl Ludowa” nr 13/2021, ISSN: 2080-0029

Grzegorz Majkowski
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
ORCID: 0000-0001-7822-0335

„Cała Polska to jedna stanica graniczna…”.
Wychowanie patriotyczne na łamach „Kuriera
Stanisławowskiego” z 1939 roku. Cz. 11
„Entire Poland is one terminal watch-tower…”. The
patriotic upbringing on columns of the „Stanisławów
Courier” from the year 1939. Part 1.
„Wiara w słuszność sprawy, silna wola i chęć do pracy,
niezrażanie się przeciwnościami, oto jedyna broń,
która pozwoli zwyciężyć”2.
Słowa kluczowe: „Kurier Stanisławowski”, wychowanie patriotyczne, wartości,
wspólnota, jedność, kresy południowo-wschodnie II Rzeczpospolitej
Key words: „Stanisławów Courier”, the patriotic upbringing, values, the community, the unity, south-eastern borderland of II Republic
1

2

Cytat zawarty w tytule artykułu pochodzi z: Życzenia, jakie nam przystały, „Kurier Stanisławowski. Polski Organ Kresowy”, nr 1, 1 I 1939, s. 1. Artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję referatu wygłoszonego na konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Stanisławów
i Ziemia Stanisławowska w latach 1939-1945. Wojna. Okupacja. Wyzwolenie, Iwano-Frankiwsk,
Ukraina, 6-8.09.2019 r., zorganizowanej przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego
w Iwano-Frankiwsku, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Akademię
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
Druga część tego artykułu ukazała się, pod tym samym tytułem, w czasopiśmie „Kwartalnik Kresowy” 2021, nr 1 (9), s. 113–144.
W walce o niezależność gospodarczą. Otwarcie II kursu straganiarskiego, „Kurier Stanisławowski”, nr 3, 15 I 1939, s. 2.
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest ukazanie wychowawczej roli przekazu prasowego – polskiego pisma kresowego – „Kuriera Stanisławowskiego”, promowanego w nim
świata wartości na kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, w Stanisławowie i województwie stanisławowskim w 21. roku odzyskania niepodległości
przez państwo polskie, w ciągu ośmiu miesięcy poprzedzających agresję niemiecką
na Polskę. Autor stara się zwrócić uwagę na myśl patriotyczną, która była wyrażana w wyjątkowo trudnym czasie napięć w stosunkach politycznych między Polską
a Niemcami, w okresie „wojny nerwów”, przedstawionej w numerze 21 z 21 maja
1939 r. w artykule Rozważania na czasie (KS, Rozważania, nr 21, s. 1)3 i w okresie
„próby charakterów”, o której mowa w artykule z 9 lipca, Próba, którą wytrzymamy (KS, Próba, nr 28, s. 1). Publikowano je w czasie wymagającym pogłębiania
świadomości patriotycznej wśród polskiej społeczności na kresach, mobilizacji tej
społeczności, podkreślania jej tożsamości. Umacnianie wspólnoty Polaków było
tym bardziej potrzebne, że tereny kresowe zamieszkiwała w znacznej liczbie ludność ukraińska i ruska. Jak czytamy w numerze 6 „Kuriera…”, z 5 lutego 1939 r.:
„Możemy więc mówić dziś [w 1939 r. - G. M.] o około 5.200,000 ludzi, których
językiem ojczystym jest [na terenach kresowych – G. M.] język rusko-ukraiński.
[…] Rozmieszczenie tej masy etnicznej rusko-ukraińskiej przedstawia się – jeśli
chodzi o największe jej skupiska w poszczególnych województwach następująco:
[…] 1.020,574 – stanisławowskim [w województwie stanisławowskim –
G.M.]”. (KS, Co mówią cyfry?, nr 6, s. 4).
Zebrany materiał badawczy pochodzi – jak powiedziano wyżej – z czasopisma
„Kurier Stanisławowski”4, z numerów wydawanych w okresie od stycznia do sierpnia 1939 roku.
W artykule posłużono się analizą tekstów prasowych. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski o zbiorze wartości promowanych na terenie Stanisławowa i województwa stanisławowskiego w ciągu kilku miesięcy poprzedzających atak Niemców na Polskę i atak ZSRR na ziemie wschodnie Rzeczpospolitej, i wyciągnięto
wnioski na temat wychowania patriotycznego kresowej ludności.
3

4

Skrót, który podano po tytułach artykułów i ekscerptach obejmuje: pierwsze litery dwuczłonowej
nazwy czasopisma, pełny lub skrócony wyraz z tytułu cytowanego artykułu, zwykle jego incipit,
numer pisma, numer strony, z której pochodzi przykład. Pominięto rok wydania (1939 r.), ponieważ, jak podano w tytule i części wstępnej artykułu, jego treść jest oparta na materiale źródłowym
z jednego, 1939 roku.
„Kurier Stanisławowski. Polski Organ Kresowy” to czasopismo, tygodnik, którego pierwszy numer ukazał się 4 kwietnia 1886 roku (inspiratorem był Agaton Giller). Pismo wychodziło do
wybuchu II wojny światowej, drukowano je w drukarni Stanisława Chowańca. „Kurier Stanisławowski” był redagowany przez Artura Nimhina i Józefa Wierzejskiego, zob. np. A. Notkowski,
Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa-Łódź, 1982.
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Czasopismo „Kurier Stanisławowski” stanowi zbiór pewnych, stałych gatunków prasowych5. Zawiera artykuły prasowe, teksty informacyjne, podziękowania,
stałe rubryki: Kronika, Kronika sportowa. Teksty w większości nie są podpisane,
pochodzą od redakcji. Niekiedy tylko spotykamy po wypowiedzi inicjały autora
lub nazwę organizacji. Na łamach pisma mamy do czynienia z przekazywaniem
wartości patriotycznych, retoryką służącą wzmacnianiu polskości ziemi kresowej,
z wychowaniem narodowym6.
W tym miejscu nieco uwagi poświęcamy samemu pojęciu wychowanie, ponadczasowemu, stale obecnemu, fundamentalnemu dla dyskursu pedagogicznego. Wychowanie to świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na „stosunku
wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka”7.
Bogdan Śliwerski celnie wnioskuje, na podstawie analizy wielu ujęć definicyjnych pojęcia wychowanie, że: „Wychowanie jako zjawisko intersubiektywne,
a więc międzypodmiotowe, zachodzi pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami:
podmiotem działającym – (wychowawca) i podmiotem - doznającym tego działania (wychowanek), odsłania perspektywę dostrzeżenia charakterystycznej cechy
tego fenomenu, jaką jest występująca w nim »dwoistość«”8.
W tym miejscu należy jeszcze zauważyć, że nadawca – autor przekazujący
określone wartości w swoim komunikacie, stara się nawiązać dialog z odbiorcami
(w celu skutecznego oddziaływania, wychowywania). Mamy tym samym do czynienia z dialogowością. Nadawca stosuje pewne środki językowo-tekstowe, które
zmniejszają dystans; sprawiają, że pojawiają się pozory dialogowej wymiany9, uła5

6

7

8

9

Na temat cech gatunkowych tekstów prasowych, zob. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Wyd. UMCS,
Lublin 2004.
Zagadnienie wychowania, szczególnie wychowania narodowego było podnoszone w wielu czasopismach, także w okresie rozbiorów, zob. np. B. Pleśniarski, Problem wychowania narodowego
w wielkopolskim czasopiśmiennictwie polistopadowym (1831-1847), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, nr 50. Pedagogika II, 1972,
s. 85-131.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Żak, Warszawa 1998, s. 444. Np. dla wielkiego
autorytetu moralnego świata chrześcijańskiego, papieża Jan Pawła II, wychowanie jest „przede
wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym. Rodzice obdarzają
swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą
nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat”, Jan Paweł II, List do
rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Rodziny 1994, [w:] tenże, List do rodzin. List
do dzieci, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004, s. 65.
B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, [w:] Wychowanie. Pojęcia. Procesy.
Konteksty, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 43.
Na temat dialogowości w tekstach, użycia pewnych środków językowo-tekstowych, które nadają
komunikatom pozory dialogowości, zob. S. Gajda, Dialogowość tekstów naukowych, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo”, nr 11, 1988, s. 181-192.
Środki językowo-tekstowe, które służą dialogowości spotykamy z dużą intensywnością w tekstach o funkcji przekonaniowej, np. w ulotkach wyborczych, w każdym czasie, zob. G. Majkowski, Dialogowość w ulotce wyborczej, „Poradnik Językowy”, z. 3, 2017, s. 44-55.
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twiają zachowanie podanej wyżej w refleksji B. Śliwerskiego relacji międzypodmiotowej.

Wychowywanie do roli patrioty
Wychowywanie do roli patrioty, przekonywanie o konieczności poświęcenia
dla ojczyzny, rozbudzanie uczuć patriotycznych, odnajdujemy właściwie w każdym tekście zamieszczonym w „Kurierze…” w 1939 r. W pierwszym numerze,
ze stycznia tegoż roku, w artykule Życzenia, jakie nam przystały, wskazano – dla
wzmocnienia wartości Polaków – sukcesy w obszarze polityki i gospodarki osiągnięte w minionym roku. Należały do nich poprawa stosunków Polski z Litwą, ze
wspólnotą Czechów i Słowaków oraz „coraz bardziej pogłębiające się w narodzie
zrozumienie potrzeby konsolidacji i zaniechania sporów partyjnych; rozbudowa
naszego życia gospodarczego” (KS, Życzenia, nr 1, s. 1).
Wskazano na konieczność czujności i wytrwałości w działaniach na rzecz utrzymania niepodległości państwa, na to, że Polacy nie mogą tracić, mimo sukcesów,
czujności, nie mogą żyć beztrosko. W tym tekście czytamy dalej: „Myliłby się
jednak ten, ktoby (sic) sądził, że dotychczasowe osiągnięcia pozwalają nam, jako
narodowi spocząć na laurach. […] Specjalnie Polacy nie mogą sobie powiedzieć,
że osiągnąwszy bezpośrednie cele, mogą rozbroić się duchowo i oddać złudnej
nadziei beztroskiego i wygodnego życia” (KS, Życzenia, nr 1, s. 1).
Wskazano także na znaczącą rolę, jaka przypadła w udziale Polakom – na rolę
obrońców Europy, kultury europejskiej, którą odgrywali przez stulecia: „Nasza powojenna sytuacja nie różni się niczym od roli jaką naród polski spełniał stale na
przestrzeni tysiącletniej swej państwowości, na ziemiach leżących na pograniczu
dwóch kultur: zachodniej i wschodniej” (KS, Życzenia, nr 1, s. 1).
Podkreślono, że Polacy są narodem wyjątkowym, któremu „życie sielankowe nie
przypadło w udziale” (KS, Życzenia, nr 1, s. 1), ale „Ekwiwalentem jego jest stygmat wielkości i bohaterstwa jaki los znaczy na każdym nowo rodzącym się dziecku
polskim, są orle wzloty naszej młodzieży i twardy znój życia naszych mężów”. Dalej
w artykule czytamy: „Takiemu szczepowi przystoi jedna tylko polityka: silnego ramienia zbrojnego, zwartego frontu wewnętrznego i wielkich zasobów materialnych,
przygotowanych do złożenia w ofierze dla państwa” (KS, Życzenia, nr 1, s. 1).
Za pomocą tych słów nadawca daje wzór wychowania patriotycznego, twardego, wzór mężnego życia, pokazuje pełną gotowość do poświęcenia dla ojczyzny.
Pismo wskazuje na pewne ważne wartości, które mają być istotne dla każdego
Polaka, zwłaszcza kresowiaka. W słowach wypowiedzianych wyżej zawarta jest
wartość niepodległości, niezależności, jest uświadamiana i podtrzymywana potrzeba niepodległości.
W ten sposób autor kształtuje postawy, uświadamia, pedagogizuje odbiorców,
zachęca do przyjęcia lub wzmocnienia patriotycznej postawy, przekonuje do jej
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wyboru. Uświadamia potrzebę bycia w gotowości do obrony Rzeczpospolitej i konieczność właściwego przygotowania do obrony: „Chcąc wyrazić życzenia, których
spełnienia wszyscy powinniśmy pragnąć z nadchodzącym rokiem 1939 – powiedzmy sobie, że tylko w dalszym wzmocnieniu naszej Armii, w jeszcze większym jak
dotąd skonsolidowaniu polskiego społeczeństwa i w bardziej intensywnym trudzie
gospodarczym chcemy widzieć naszą zbiorową szczęśliwość i osobiste powodzenie. Twarde to życzenia, lecz tylko takie przystały Narodowi polskiemu” (KS, Życzenia, nr 1, s. 1). Co znaczące, autor wskazuje na konieczność przygotowania
Polaków do obrony, a nie do ataku.

Wartość wspólnoty, jedności Polaków
Na łamach „Kuriera…” jest wyrażana przede wszystkim wartość wspólnoty,
jedności Polaków o różnych poglądach politycznych i różnym miejscu zamieszkania. Ma miejsce przekonywanie do tworzenia – jak czytamy w ekscerpcie wyżej
– „skonsolidowanego polskiego społeczeństwa”, wychowywanie do przyjmowania
postawy współpracy, która umożliwia budowanie i podtrzymywanie wspólnoty. Tą
wspólnotą ma być społeczność Polaków na kresach, zjednoczonych ze sobą i z Polakami zamieszkującymi inne tereny: Pomorze, Wielkopolskę, Śląsk, Wileńszczyznę, Polesie, Małopolskę. Silna więź Ziemi Stanisławowskiej z innymi terenami
Polski została wyrażona m.in. w słowach: „Cała Polska to jedna stanica graniczna, każdy zaś Polak, to żołnierz postawiony na straży swej niepodległości w dzień
i w noc, o każdej porze. Stąd to równie twardym i czujnym jest każdy dobry Polak,
czy to osiadły na Pomorzu, Wielkopolsce, Śląsku, - czy na Wileńszczyźnie, Polesiu, lub w Małopolsce” (KS, Życzenia, nr 1, s. 1).
II Rzeczpospolita jako całość ma więc stanowić „stanicę graniczną”10 – strażnicę wojskową na granicy kultur zachodu i wschodu. Polak ma być żołnierzem gotowym do obrony niepodległości, czujnym i twardym, wytrwałym w swym obowiązku. „Kurier…” wychowuje więc w duchu patriotyzmu, przekonuje do wytrwałości,
do gotowości poświęcenia się dla swojej ojczyzny.
Pismo posługuje się metaforą wojny i porównaniem każdego polskiego obywatela – cywila do żołnierza także w innych numerach, przekonując np., że kupiec z Polski centralnej, który ma przybyć na kresy, to żołnierz walczący na polu
gospodarczym o polskość tych ziem (patrz dalej). W innym miejscu czytamy,
„że cały naród – bez względu na to na jakiej rubieży mieszkamy – musi być
twardy i czujny, musi żyć stale życiem kresowym Mohortów” (KS, Życzenia,
nr 1, s. 1).
W Życzeniach, jakie nam przystały znajdujemy zalecenie, że naród polski, tak
jak w 1938 r., tak i w 1939 r. ma być „zwarty i jednolity, zespolony wokół zamie10

stanica „«ros.» 2. przestarz. «strażnica wojskowa na pograniczu kraju»”, Wielki słownik języka
polskiego PWN, r – t, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 540.
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rzeń i poczynań rządu i armii, opanowany, pełen wiary i głębokiego hartu duchowego” (KS, Życzenia, nr 1, s. 1).
Wartość wspólnoty została dobitnie wyrażona m.in. w tekście z początku lipca
1939 r., w którym to autor przekonuje, że „w narodzie polskim dokonało się głębokie przeobrażenie, że już odbyliśmy olbrzymią ewolucję, w procesie dojrzewania
narodu, a Rzeczpospolita Polska stała się naprawdę rzeczą pospolitą, wspólnym
dobrem wszystkich obywateli” (KS, Próba, nr 28, s. 1) i że dojrzała wspólnota
obywateli jest wstanie stawić czoła wrogowi, przetrwać „próbę charakterów” w toczącej się rywalizacji z sąsiadem zza zachodniej granicy.
W „Kurierze…” jest silnie promowane wychowywanie do służby ojczyźnie, do
bezinteresownego poświęcenia dla państwa, ojczyzny, dla dobra wspólnoty narodowej.
W czasopiśmie jest wyrażana przede wszystkim – jak powiedziano wyżej – wartość wspólnoty, współpracy, potrzeba konsolidacji społeczeństwa polskiego i pracy
nad spójnością ziem wschodnich z innymi terenami Polski. Zjednoczenie ziem zamieszkałych przez Polaków, jedność wspólnoty Polaków ma być zapewniona przez
działalność i zgodną współpracę przede wszystkim nauczycieli polskich. Z artykułu Nauczyciele polscy muszą stworzyć jedno z ogniw, scalających naród, zamieszczonego w numerze 4, z 22 stycznia 1939 r., dowiadujemy się, że Obóz Zjednoczenia Narodowego utworzył w Warszawie komisję nauczycielską, która wystąpiła do
polskich nauczycieli z apelem, aby współpracowali ze sobą w zakresie wychowania, nauczania i polskiej kultury, współdziałali w pracy społecznej, w wychowaniu
pozaszkolnym. W odezwie padają znamienne słowa, że „nauczyciele Polacy muszą
wytworzyć jedno z ogniw, scalających naród” (KS, Nauczyciele, nr 4, s. 2). Misją
nauczyciela ma więc być na kresach „idea konsolidacyjna”. „Ogniwem scalającym
naród” – zdaniem autora – jest bowiem „dbałość o jednolitość w dziedzinie wychowania, nauczania, kultury. Jedna doktryna wychowawcza, jeden system nauczania
i jeden wielki prąd, unoszący kulturę polską na wyżyny rozwoju” (KS, Nauczyciele, nr 4, s. 2).
Jednolitość wychowania zapewni właśnie nauczyciel. Jak czytamy dalej: „To
właśnie »ogniwo scalające naród« znajduje się w ręku nauczyciela. Od pierwszej
chwili, gdy w szkółce wiejskiej nauczyciel na tablicy kredą znaczy litery alfabetu
– po chwilę, gdy nauczyciel wyższej uczelni decyduje o przysposobieniu kandydata do zawodu lekarza czy inżyniera, kupca czy agronoma” (KS, Nauczyciele,
nr 4, s. 2).
Zjednoczenie Polaków, we wszystkich dziedzinach życia zbiorowego, w sferze
społecznej i gospodarczej, ma bowiem swój fundament w wychowaniu i nauczaniu
nowego pokolenia uwzględniającym polską tradycję, „w oparciu polskiej kultury
o swoiste elementy” (KS, Nauczyciele, nr 4, s. 2).
Jednolite wychowanie i nauczanie, oparte na polskiej kulturze, to nie jedyne
„ogniwo scalające naród”. Według autora artykułu „Takim ogniwem jest poczu-
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cie przynależności do państwa i świadomość potrzeby obrony tego państwa. Takim ogniwem jest wyznanie: wspólnota wiary. Jest nim siła zbrojna: gotowość
do poświęcenia zdrowia i życia w imię polskiej racji stanu” (KS, Nauczyciele,
nr 4, s. 2).
Narrację wspólnotową odnajdujemy także w artykule Nie należy zapominać…,
który ukazał się w 5 numerze „Kuriera Stanisławowskiego”, 29 stycznia 1939 r.
Autor określa zabytkową Kolegiatę stanisławowską jako „naszą”: „Kolegiata nasza […].” (KS, Nie należy, nr 5, s. 3). Przekonuje, że remont może dojść do skutku
„tylko przy silnym poparciu całego społeczeństwa” (KS, Nie należy, nr 5, s. 3).
Posługuje się czasownikiem z my inkluzywnym (włączającym), wspólnotowym
w czasowniku dołożymy, kiedy przestrzega, że zabytek przepadnie „jeżeli nie dołożymy [podkr. G. M.] starań w kierunku utrzymania go w należytym stanie” (KS,
Nie należy, nr 5, s. 3). W tekście jest wyrażana wartość wspólnoty Polaków opartej
na wierze chrześcijańskiej. Jest w nim mowa o „katolickiej społeczności naszego miasta” (KS, Nie należy, nr 5, s. 3). W ten sposób jest budowana i utrwalana
wspólnota Polaków – katolików. Katolicyzm ma integrować, konsolidować polską
społeczność i odróżniać od ukraińskiej i ruskiej.
O budowaniu i utrwalaniu wspólnoty katolickiej świadczy także np. krótki tekst
z 5 lutego 1939 r. informujący o tym, że: „W najbliższym czasie należy spodziewać się nominacji biskupa polskiego w Stanisławowie (sic) i określenia terytorium
działalności dla tego Biskupstwa” (KS, Biskupstwo, nr 6, s. 1).
O wartości wspólnoty, potrzebie jedności komunikują w ogóle jeszcze inne
teksty w czasopiśmie. Mówi na ten temat także artykuł Chlubny nakaz honoru
i obowiązku, z 14 numeru „Kuriera…”, z 2 kwietnia 1939 r.: „Tempo wypadków
dziejowych na arenie międzynarodowej, ich waga i znaczenie wymagają jednolitej
postawy narodu w odniesieniu do najżywotniejszych interesów państwa” (KS, Nakaz, nr 14, s. 1).
W artykule W ciężkiej pracy na najwyższym posterunku, z 4 czerwca 1939 r.,
zostały przytoczone słowa Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, mobilizujące
do wytężonej pracy na rzecz budowania wspólnoty, jedności obywateli Polski:
„»Musimy struny naszej psychiki – powiedział Pan Prezydent R. P. [prof. Ignacy
Mościcki –G. M.] – psychiki milionów obywateli nastroić na harmonijny dźwięk.
Idea zjednoczenia zmusza nas do pracy we wszystkich kierunkach, we wszystkich
dziedzinach«” (KS, Posterunek, nr 23, s. 1).
Autor tekstu W ciężkiej pracy…, w napiętym, czerwcowym czasie wyraża przekonanie, że zjednoczenie Polaków nastąpiło, że powstała wspólnota, która ma jeden cel – pracy dla dobra swojego kraju. Pisze „ku pokrzepieniu serc”: „Naród
polski nastroił już struny swej psychiki na jeden ton, który brzmi: służba Ojczyźnie
i jej obrona” (KS, Posterunek, nr 23, s. 1).
Wartość jedności jest w mocnych słowach wyrażona w artykule Trud, który nie
poszedł na marne. W dniu imienin Komendanta i Jego następcy Marszałka Śmigłe-
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go-Rydza, z 19 marca 1939 r., w którym czytamy, że: „Józef Piłsudski jest twórcą
odrodzonej państwowości, budowanej […] ze szmelcu – jak to powiedział Antoni
Anusz. Z tego szmelcu pełnego rozlicznych wad narodowych i pozostałości niewoli, potrafił Piłsudski wykuć skonsolidowaną wolę narodu, wolę samodzielnego
niezależnego życia państwa mocarstwowego” (KS, Trud, nr 12, s. 1).
Oto kolejna ważna wypowiedź o potrzebie zjednoczenia, skupienia całego narodu pod hasłem „Honor i Ojczyzna”, z tekstu Wskazania jasne i proste, z 13 numeru „Kuriera…”, z 26 marca 1939 r.: „Jest dziś chwila taka, że mamy zapomnieć
o potępieńczych swarach, że mamy pędzić od siebie każdego, kto ze złej woli czy
poprostu (sic) z nałogu wnosi w naszą rzeczywistość próby rozbicia i rozprężenia,
że mamy tym ludziom w oczy mówić: dość tego! Zamilknijcie, bo szkodzicie, bo
rozbrajacie duchowo naród w chwili, w której pamiętać on musi tylko o sile –
w chwili, w której cały naród ma się skupić – jak to nam 19-go marca przykazał
Pan Prezydent [Prezydent Rzeczpospolitej, prof. Ignacy Mościcki w dorocznym
przemówieniu w dniu 19 marca 1939 r. - G. M.] – »pod hasłem, które historia wypisała na sztandarze naszej armii: Honor i Ojczyzna«” (KS, Wskazania, nr 13, s. 1).
I jeszcze jedna wymowna wypowiedź o jedności z tekstu Wskazania jasne
i proste: „I tym »aktem woli wszystkich« jest – zjednoczenie, jest poniechanie
wszystkiego, co dzieli, a wysunięcie na plan tylko tego, co łączy, krzepi i usilnia.”
(KS, Wskazania, nr 13, s. 1).
I kolejny przykład budowania jedności, wspólnoty, w rozumieniu wspólnoty „bez
różnicy narodowości i wyznania” (KS, Akcja, nr 16, s. 2), z artykułu Stanisławów
w akcji P. O. P [Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej] z 16 kwietnia 1939 r. Zwrócono
w nim uwagę na wysiłki państwa czynione w celu zwiększenia jego potencjału obronnego. Poinformowano o zorganizowaniu w Stanisławowie zebrania Wojewódzkiego
Komitetu Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej i w związku z wezwaniem przez władze
państwowe „wszystkich obywateli do subskrypcji rozpisanej przez rząd Pożyczki
Obrony Przeciwlotniczej w takiej wysokości, aby cały świat się dowiedział, że nienaruszalności naszego terytorium bronić będziemy do ostateczności” (KS, Akcja, nr 16,
s. 2), w kolejnym akapicie tego artykułu zaapelowano, aby: „Wszyscy za tym (sic)
bez różnicy narodowości i wyznania, jeśli nie chcemy, aby bombowce nieprzyjacielskie burzyły nasze siedziby, z dymem puszczały dobytek i dziesiątkowały ludność,
musimy na apel ten odpowiedzieć pozytywnie. A za tym montujemy wszyscy naszą
potęgę lotniczą” (KS, Akcja, nr 16, s. 2).
Zwrócono się w tych słowach do całej społeczności kresowej, do uniwersalnej,
ponadczasowej wartości współpracy bez podziału na narodowość i wyznanie.
Potrzebę jedności wyrażono i podkreślono w apelu za pomocą silnie oddziałującego perswazyjnie przysłówka uogólniającego wszyscy; również przez jego zdolność,
w tym konkretnym kontekście wyrazowym, do emocjonalizacji wypowiedzi.
W „Kurierze…” jest promowana postawa obowiązkowości, punktualności. Za
wzór są stawiani żołnierze Obrony Narodowej. W artykule Oddziały Obrony Na-
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rodowej zdały dobrze egzamin, z 1 stycznia 1939 r. czytamy: „Żołnierz Obrony
Narodowej musi trwać w stanie niejako stałej gotowości bojowej. Dotychczasowe
doświadczenia wykazały głębokie zrozumienie tego obowiązku. Żołnierze Obrony
Narodowej wzywani na ćwiczenia stawiają się zawsze punktualnie” (KS, Oddział,
nr 1, s. 2).
W czasopiśmie ma miejsce rozbudzanie patriotycznych postaw w społeczności
autochtonicznej. W tym celu na łamach pisma pojawiają się informacje o działalności pewnych zmilitaryzowanych organizacji: Obrony Narodowej i Związku
Strzeleckiego. Żołnierze zachwalanej za swój patriotyzm Obrony Narodowej wywodzą się z lokalnej społeczności: „Władze wojskowe O.N. wkroczyły w drugi rok
swej pracy w oparciu na zebranych doświadczeniach i na sympatiach, jakimi całe
społeczeństwo polskie darzy to najbardziej swoje wojsko, ćwiczące i występujące
w tych stronach, z których żołnierze pochodzą i pracują” (KS, Oddział, nr 1, s. 3).
Druga organizacja, która stawiana była za wzór to Związek Strzelecki. Z artykułu Z.S. w pracy na kresach z 1 stycznia 1939 r. dowiadujemy się, że Związek
Strzelecki (tytułowy Z.S.) „wychowuje przedpoborową młodzież wiejską, robotniczą i rzemieślniczą w duchu patriotycznym, szkoli ją wojskowo i dokształca zawodowo, a docierając wszędzie tam, gdzie istnieje element polski i organizując go,
wzmacnia polskość tych ziem” (KS, Kresy, nr 1, s. 4).
Zdaniem autorów/redaktorów pisma obie organizacje służą polskości, odgrywają niebywale ważną rolę w budowaniu i umacnianiu polskiej obecności na kresach
wschodnich. Wypowiedzi na temat Obrony Narodowej i Związku Strzeleckiego
mają zapewne również funkcję perswazyjną – służą przekonywaniu do polskości,
wzbudzaniu patriotycznych uczuć, ale także zachęcają do konkretnego działania,
do wyrażania tych uczuć poprzez akt wstępowania do Związku Strzeleckiego i pracy w nim na rzecz Polski.
Pismo ubolewa, że zbyt mało przybywa na kresy ludzi szlachetnych, patriotycznie nastawionych. W apelu O pomnożenie sił polskości na kresach (nr 2, 8 stycznia,
1939 r.) autor widzi powód tego stanu rzeczy m.in. w osłabianiu polskiej administracji, poprzez zamykanie niektórych instytucji. W Stanisławowie przykładem
jest „zwinięcie dyrekcji kolejowej”. We wspomnianym artykule odnajdujemy taką
oto smutną refleksję i jednocześnie zarzut do władz centralnych: „Słusznie te uwagi odnoszą się również do ziem południowo-wschodnich, gdzie nie obserwujemy
dopływu świeżego elementu, lecz przeciwnie byliśmy świadkami osłabiania siły
polskości przez takie choćby pociągnięcia jak zwinięcie dyrekcji kolejowej w Stanisławowie” (KS, Pomnożenie, nr 2, s. 2).
Autor wyraża przekonanie, że kresom są potrzebni wartościowi, zahartowani
w trudach i walce Polacy przybywający z innych dzielnic, którzy wniosą w życie
lokalne, jak najlepsze wartości, przysłużą się, jak najlepiej tym terenom: „Ziemie
południowo-wschodnie muszą być zasilane świeżymi siłami. Muszą to być jednak
ludzie mocni, którzy w codziennym trudzie i nieustannej walce potrafią tworzyć
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nowe wartości i których nie złamią żadne przeciwności, tak jak i nas nie złamały”
(KS, Pomnożenie, nr 2, s. 2).
Z drugiego numeru „Kuriera…” dowiadujemy się o prężnej działalności sokolstwa stanisławowskiego: w zakresie wychowania obywatelskiego: „Sokolstwo
stanisławowskie przejawia żywą działalność […] w pracy społecznej i wychowania obywatelskiego. Dowodem tego odbyte ub. środy zebranie członków wszystkich 4-ch gniazd sokolich w Stanisławowie, celem zapoznania się z całokształtem
bieżących zagadnień społecznych i politycznych. Zebraniu przewodniczył prezes VII Okręgu Sokolego p. dr Stanisław Hendrychowski […]. W przemówieniu
swym p. dr Hendrychowski zapoznał audytorium z celem zebrania, przedstawiając
w ogólnych zarysach dzisiejszą sytuację międzynarodową oraz dążenia Węgier do
uzyskania wspólnej granicy z Polską” (KS, Z życia, nr 2, s. 3).
Są w piśmie przywoływane też inne organizacje, np. Towarzystwo Opieki nad
Grobami Bohaterów, które kultywuje pamięć o poległych w walkach o niepodległość Polski (KS, Szlak, nr 4, s. 2) (na ten temat: patrz dalej).

Wartość pracy dla ojczyzny
W czasopiśmie ukazywana jest wartość pracy dla ojczyzny. Promowana jest
praca uczciwa i rzetelna, która służy budowaniu siły Polski. Ma to być, jak czytamy
w przywoływanym wyżej artykule O pomnożenie sił polskości na kresach (nr 2,
8 stycznia, 1939 r.):„uczciwa i rzetelna praca dla dobra ogólnego nie w zaspokajaniu własnych ambicyjek, lecz w realnym i ofiarnym trudzie nad budową naszej
mocarstwowości” (KS, Pomnożenie, nr 2, s. 1).
W ten sposób pracę rozumie –zdaniem pisma – polski stan średni, mieszczaństwo. Postawa, która będzie wyrażała takie pojmowanie pracy jest oczekiwana od
polskiego mieszczaństwa na wschodzie kraju.
W innym miejscu pracowitość Polaków na kresach jest podawana jako argument
przeciw likwidacji jednego z polskich urzędów wojewódzkich w Stanisławowie.
W tekście Czas z tym skończyć. Na marginesie nowej likwidacji, z 15 stycznia 1939
r. czytamy, że: „Między innymi zlikwidowano również wojewódzki urząd rozjemczy
do spraw majątkowych gospodarstw wiejskich w Stanisławowie […]. Niechaj ci,
którzy zbyt pochopnie o nas decydują w Warszawie, przyjadą tu na pewien czas,
niech się przypatrzą ofiarnej i znojnej pracy tutejszego polskiego społeczeństwa […].
T. K.” (KS, Czas, nr 3, s. 1). Autor krytykuje władze centralne za zniesienie niektórych
wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych dla spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich i uznaje, że: „[…] najwyższy czas z tym skończyć, tym
bardziej, że trudno byłoby nam doszukać się takich decyzji, które przyczyniły się do
rozwoju tej ziemi, natomiast znamy zbyt wiele pociągnięć, które zahamowały ekpanzję (sic) polskości na kresach, umniejszyły nasz stan posiadania, osłabiły prężność
polskiego elementu i doprowadziły nasze życie gospodarcze na brzeg przepaści.
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Należałoby już ostatecznie zaniechać eksperymentowania na tutejszej ziemi i wydawania decyzji za naszymi plecami, bowiem rejon nasz jest zbyt ważnym dla państwa, ażeby go coraz bardziej od polskości oddalać. T. K.” (KS, Czas, nr 3, s. 1).

Wnoszenie kapitału moralnego przez polskie środowiska
Polskość kresom ma zapewnić wychowywanie miejscowej ludności w duchu
miłości do Polski, działalność patriotycznie nastawionych, zdyscyplinowanych organizacji, praca określonych grup społecznych napływających z terenów Polski.
Pismo liczy przede wszystkim na nauczycieli, których celem ma być – jak
pokazano wyżej – dbałość o zapewnienie spójności w wychowaniu i nauczaniu,
w przekazywaniu treści kulturowych w całej Polsce, a więc których działalność
uwzględni „właściwości i potrzeby ducha polskiego” (KS, Nauczyciele, nr 4,
s. 2), sprawi, że wypełnią oni rolę „jednego z ogniw, scalających naród” (KS,
Nauczyciele, nr 4, s. 2).
Pismo liczy także na mieszczaństwo polskie. Autorzy przekonują na jego łamach, że rzemieślnicy, kupcy, przedstawiciele wolnych zawodów o polskich korzeniach mają być tymi, którzy będą wzmacniać polską wspólnotę (co odczytujemy
z wyżej zamieszczonego ekscerptu), promować pracowitość, uczciwość w działaniu, ofiarność dla Polski. Informuje, że znaczącą rolę mieszczan na kresach dostrzega głównie Obóz Zjednoczenia Narodowego. Zdaniem autora, w artykule
O pomnożenie sił polskości na kresach, w numerze 2, z 8 stycznia 1939 r.: „Praca
polskiego mieszczaństwa obserwowana w całym kraju, dowodzi, że nasz stan średni stanowi warstwę społeczną silną intelektualnie i silną narodowo. Warstwę, która
pojmuje uczciwą i rzetelną pracę dla dobra ogólnego nie w zaspokajaniu własnych
ambicyjek, lecz w realnym i ofiarnym trudzie nad budową naszej mocarstwowości”
(KS, Pomnożenie, nr 2, s. 1).
Nadawca w tym artykule dalej przekonuje: „Szczególnie ciężką i wymagającą
dużych ofiar i poświęcenia się, jest praca polskiego mieszczaństwa tu na kresach.
Małopolska Wschodnia w swych potrzebach niedoceniana i stale pomijana, nie posiada polskiego mieszczaństwa w znaczeniu zachodnio-europejskim (sic) lub choćby
w znaczeniu dzielnic centralnych t. j. zamożnego” (KS, Pomnożenie, nr 2, s. 1).
W tekście W walce o niezależność gospodarczą. Otwarcie II kursu straganiarskiego (nr 3, 15 stycznia 1939 r.) podkreślono znaczenie uczciwej i rzetelnej
pracy, potrzebę kierowania się zasadami etyki zawodowej przez kupca polskiego.
Po raz kolejny mamy do czynienia z wychowywaniem w uczciwości i w działaniu pełnym wyrzeczeń. W artykule czytamy, że w trakcie otwarcia drugiego kursu
przysposobienia kupieckiego, zorganizowanego w dniu 12 stycznia 1939 r. przez
wojewódzki Związek Młodej Wsi dla młodzieży wiejskiej z terenu województwa
stanisławowskiego w Stanisławowie, jeden z organizatorów, pan Rotter zwrócił
uwagę na konieczność posiadania przez kupca odpowiedniego kapitału moralne-
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go i przedstawił zasady jakimi powinien się on kierować w codziennej pracy na
kresach:
„W handlu – mówił dyr. Rotter – prócz systematycznej, codziennej pracy,
prócz oszczędności – dużą rolę odgrywa uczciwość i rzetelność. Kupiec musi
stać na straży swej etyki zawodowej, musi być przedsiębiorczy i pełen inicjatywy. I to jest ten kapitał moralny, który w pierwszym rzędzie decyduje o wartości
kupca i rozwoju jego placówki. Ten kapitał należy zdobyć i należy go strzec,
bowiem raz utracony nigdy już nie będzie zdobyty. Dlatego też nie jest ważnym
to, czy kupiec otwiera swą placówkę z większym lub mniejszym kapitałem materialnym, lecz ważne jest to jaki zasób kapitału moralnego wnosi do swej pracy”
(KS, Niezależność, nr 3, s. 2).
Wskazówki moralne odnajdujemy także w dalszej części wypowiedzi pana Rottera, w której to porównuje kupca do żołnierza. Występuje tu odwołanie do metafory wojny. Kupiec ma być żołnierzem na polu walki gospodarczej, a jego bronią
uczciwe postępowanie w życiu. Mieszczanie, kupcy są w swoim działaniu tacy, jak
żołnierze – legioniści Józefa Piłsudskiego: „Żołnierze Piłsudskiego, którzy porwali
się do walki o wolność Polski, stanowili garstkę, nie byli umundurowani i należycie uzbrojeni. Szli jednak do tej walki z głęboką wiarą w słuszność sprawy i walkę
tę wygrali. Kupiec polski, zwłaszcza tu na kresach jest również żołnierzem, żołnierzem na polu walki gospodarczej” (KS, Niezależność, nr 3, s. 2).
W kolejnym zdaniu przemówienia wyrażony jest świat wartości, który służy
wzmocnieniu postawy moralnej odbiorcy. Podane są wskazówki, jakimi powinien
się on kierować, aby sprostać obronie niepodległości ojczyzny: „Wiara w słuszność
sprawy, silna wola i chęć do pracy, niezrażanie się przeciwnościami, oto jedyna
broń, która pozwoli zwyciężyć” (KS, Niezależność, nr 3, s. 2).
Pismo apeluje o rozwój społeczny na kresach, o większy udział mieszczaństwa
w polonizowaniu ziem wschodnich. W tekście O pomnożenie sił polskości na kresach, w numerze 2., z początków stycznia 1939 r., autor pisze, że „nasz stan średni
stanowi warstwę społeczną silną intelektualnie i silną narodowo” (KS, Pomnożenie,
nr 2, s. 1). Zdaniem pisma polskie mieszczaństwo ma ważne znaczenie na kresach,
wykonuje pracę „Szczególnie ciężką i wymagającą dużych ofiar i poświęcenia się”
(KS, Pomnożenie, nr 2, s. 1).
O znaczeniu mieszczan dla polskości kresów czytamy też w tekście Mieszczańskie święto, z 15 stycznia 1939 r. Dowiadujemy się, że 8 stycznia 1939 r., w siedzibie Zjednoczenia Mieszczan Polskich, w czasie tradycyjnego „opłatka”, „w miłym
i serdecznością nacechowanym nastroju, wygłoszono jeszcze kilka przemówień.
W gorących słowach zwrócił się do obecnych senator ziemi stanisławowskiej
p. gen. Zarzycki. P. Senator podkreślił specjalne zadania jakie ma do spełnienia
mieszczaństwo polskie na tut. (sic) terenie a opierając się na obserwacjach poczynionych w miastach i miasteczkach naszego województwa, mówca doszedł do
przekonania, że mieszczaństwo polskie w zespolonym i zgodnym wysiłku może
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osiągnąć największe zamierzenia. Życzeniami zgody i zjednoczenia się w wspólnej
pracy, zakończył p. Senator swe przemówienie” (KS, Mieszcz, nr 3, s. 2).
Zdaniem pisma sukces zostanie osiągnięty przez polską społeczność na kresach
przy zgodzie i współpracy. To po raz kolejny wyrażone wartości - zgody, jedności,
wytrwałości we wspólnej pracy i potrzeby wspólnej pracy, zespolonego, zgodnego
wysiłku, które odbiorca może przyjąć i nimi się kierować w swoim codziennym
działaniu.

Zakończenie
W 1939 r. „wyścigowi nerwów” i „próbie charakteru” towarzyszył – jak przez
poprzednie 20 lat – „wyścig pracy”. W napiętym czasie tego roku doszedł, posługując się retoryką autorów tekstów z „Kuriera Stanisławowskiego”, redaktorów
czasopisma, „wyścig patriotycznego wychowania”. Wyrażał się on na łamach pisma komunikowaniem o wartości wspólnoty, honoru i godności, przekonywaniem
o konieczności zgody, jedności, potrzebie pracy, bezinteresownego poświęcenia
dla ogółu, dla niepodległości i rozwoju własnego państwa, pokazywaniem siły
wspólnoty Polaków. „Kurier Stanisławowski” z 1939 r. był nośnikiem treści mobilizujących wspólnotę Polaków zamieszkałą na kresach do wytężonej pracy na
rzecz odrodzonej państwowości polskiej, do budowania jedności. „Wyścig patriotycznego wychowania” miał zapobiec i przygotować społeczeństwo zamieszkujące
ziemie polskie, w tym Stanisławów i Ziemię Stanisławowską na „wyścig krwi”.
Jak pokazała historia, „wyścig krwi” nastąpił.
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Summary
Grzegorz Majkowski - „Entire Poland is one terminal
watch-tower…”. The patriotic upbringing on columns of the
„Stanisławów Courier” from the year 1939. Part 1.
In the article one evidenced the patriotic education in the Polish borderland journal - the
„Stanisławów Courier”, in numbers appearing in 1939, within several months before the
attack German and Soviet on Poland. One paid attention on the patriotic thought which was
expressed in the journal for the purpose of the consolidation of the community of Poles on
borderland areas superiorly the population Ukrainian and Ruthenian. One showed that „the
race of the patriotic upbringing” had expressed itself on columns of the writing with the
promotion of the value of the community, the honour and the dignity, with the persuasion
about the necessity of the agreement, the unity, to the need for the work, the disinterested
sacrifice for the generality, for the independence and the development of the own state, with
the showing of the force of the community of Poles. One showed that the „Stanisławów
Courier” with 1939 had been a carrier of contents mobilizing the community of Poles resident on borderland to the elbow-grease in the interest of the regenerate Polish statehood, to
building of the unity, to oppose in the future to threats from outside.
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Powiat ropczycki po odzyskaniu przez Polskę niepodległości administracyjnie
wchodził w skład województwa krakowskiego. W 1928 r. powierzchnia powiatu wynosiła 800 km². Na terenie tym występowały 3 miasta (Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Dębica) i 72 gminy wiejskie. Obszar ten zamieszkiwało 75 9201
mieszkańców, z czego 64 137 była to ludność wiejska2. Sytuacja bytowa ludności
wiejskiej w całym tym okresie była bardzo ciężka. Taki stan rzeczy inspirował
działające na wsi stronnictwa chłopskie do zmiany położenia na lepsze. Jednym
z nich było PSL ,,Piast”, które na tym terenie i w omawianym czasie odgrywało
główną rolę.

1
2

Ludność według spisu z 1921 r.
Rocznik Statystyki RP 1928, Warszawa 1928, s. 11
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Wybory do Sejmu Ustawodawczego
Dla stronnictwa koniec 1918 r. i pierwsze dni 1919 r. upłynęły pod znakiem
wytężonej pracy agitacyjnej przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego wyznaczonych na dzień 26 stycznia 1919 r. Dla partii była to istotna próba sił, czy zdoła
zdobyć wpływy wśród mas chłopskich. W kampanii wyborczej główną kwestią
była sprawa reformy rolnej. Odezwa przedwyborcza ,,Piasta” głosiła, że ziemia
musi stać się własnością tych, którzy na niej pracują. Zarazem program wyborczy
stronnictwa zdecydowanie odrzucał wszelką myśl o upaństwowieniu ziemi, stojąc
na gruncie nienaruszalności chłopskiej własności, co dla chłopa było prawie świętością. Kampanię wyborczą prowadzono w sposób zorganizowany. Na czele sztabu
wyborczego PSL ,,Piasta” stanęli: Wincenty Witos, Jan Bryl i Józef Rączkowski.
Do akcji zmobilizowany został cały aktyw stronnictwa3. Powiat ropczycki wraz
z powiatami rzeszowskim i strzyżowskim został przydzielony do okręgu wyborczego nr 9, który wybrać miał sześciu posłów.
28 grudnia 1918 r. odbyło się w Ropczycach zgromadzenie przedwyborcze PSL
,,Piast”. Z ramienia Zarządu Głównego (dalej: ZG) stronnictwa przybył na to zebranie inż. Jan Bryl, który zarazem objął przewodnictwo i wygłosił dłuższe przemówienie, w którym przedstawił ówczesną sytuację polityczną oraz omówił program
PSL. Następny mówca Sado przedstawił ordynację wyborczą. Głos zabierali także
Tomasz Dyło, Jan Siwula i inni omawiając sprawy natury gospodarczej. Następnie
po rezygnacji z kandydatury Jana Jedynaka, zebrani wybrali dwóch kandydatów
na posłów do Sejmu w osobach byłego posła Tomasza Dyłę i Jana Babicza. Pod
koniec zebrania ukonstytuowano powiatową radę ludową4.
Przed sztabem wyborczym stanęło nie lada zadanie, mianowicie wyszukanie
z pośród swoich działaczy tych, którzy otrzymają poparcie od ludu chłopskiego.
Lista PSL ,,Piast” otrzymała nr 13 i ostatecznie przedstawiała się następująco:
Lista nr 13; PSL ,,Piast”
1. Henryk Skrzypek, rolnik ze Świlczy
2. Tomasz Dyło, rolnik z Borku Wielkiego
3. Antoni Szmigiel, absolwent prawa z Babicy
4. Andrzej Pluta, rolnik ze Szklar
5. Jan Babicz, rolnik z Niedźwiady
6. Paweł Świerad, rolnik5
Jak podaje ,,Piast” mimo słabej agitacji na listę oddano 51 194 głosy na 94 583
głosów ważnych6. Tak dobry wynik sprawił, że wszyscy kandydaci z listy PSL
,,Piast” zostali posłami, a wśród nich ludowcy z powiatu ropczyckiego Tomasz
3

4
5
6

J. R. Szaflik, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926–1931, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1970, s. 17–18.
Z ruchu wyborczego, ,,Piast”, nr 2, 12 I 1919, s. 11.
Nasi kandydaci na posłów do Sejmu, ,,Piast” nr 3, 19 I1919, s. 3.
Obraz wyborów w okręgu rzeszowskim, ,,Piast” nr 6, 9 II 1919, s. 6.
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Dyło i Jan Babicz. Ci działacze ludowi byli już dobrze znani włościanom ze swojej
wcześniejszej działalności. Jan Babicz od 1913 r. był prezesem PSL Zjednoczenia
Niezawisłych Ludowców (tzw. frondy lwowskiej z PSL). Wykazał się szczególną aktywnością jako członek ZG Kółek Rolniczych, Rady Gminnej i Powiatowej.
Natomiast Tomasz Dyło był naczelnikiem gminy w Borku Wielkim i posłem do
parlamentu austriackiego7.
Wśród ludowych działaczy ropczyckich już w tym czasie zaczął się wyróżniać
Franciszek Stachnik. Wspomina on, że po raz pierwszy poznał Witosa podczas kongresu w Warszawie w 1919 r. ,,Ludowcy naszej wsi wysłali mnie jako swego delegata
na kongres. W czasie obrad do Andrzeja Drozdowskiego z Witkowic podszedł ks. Eugeniusz Okoń (znali się), prosząc go, a przy okazji i mnie, abyśmy się zwrócili do Witosa z pytaniem, czy zezwoliłby jemu, Okoniowi, przemówić do delegatów kongresu.
Prośbę spełniliśmy, ale Witos oznajmił nam, że głos mają tylko delegaci i zaproszeni
goście. Okoń nie przemówił”. Dalej Stachnik wspomina, że po obradach zorganizowano delegatom zwiedzanie Warszawy. Jego grupę oprowadzał właśnie Witos8.

Rozwój organizacyjny PSL ,,Piast”
Po wygranych wyborach na terenie powiatu do Sejmu Ustawodawczego przywódcy PSL ,,Piast” zwrócili znaczną uwagę na rozwój organizacyjny stronnictwa
oraz popularyzację jego programu wśród mas chłopskich. Dla koordynacji pracy
istniejących już komórek ,,Piasta” i dalszego rozwoju organizacyjnego stronnictwa, 8 lutego 1919 r. powołano do życia samodzielny oddział organizacyjny w Krakowie. Prace organizacyjne prowadzili członkowie zarządu oddziału w Krakowie
oraz wybijający się działacze z poszczególnych powiatów. Ważną rolę w tej pracy
mieli odegrać posłowie, których działalność organizacyjną traktowano jako jeden
z podstawowych obowiązków partyjnych9.
Z danych zawartych w tabeli nr 1 wynika, że powiat ropczycki w drugiej połowie 1919 r. należał do jednych z najprężniej rozwijających się pod względem organizacyjnym. Również w tym czasie w powiecie funkcjonował zarząd powiatowy
(dalej: ZP)10.
Jednym z elementów rozwoju organizacyjnego stronnictwa i propagowania
jego programu wśród rzesz chłopskich były różnego rodzaju wiece i zgromadzenia. 10 maja 1920 r. taki wiec odbył się w Ropczycach, na który przybyła ludność
7

8

9
10

E. Orlof, Stosunki polityczne, [w:] Ropczyce. Zarys dziejów, praca zbiorowa pod. red. W. Bonusiaka i F. Kiryka, Rzeszów 1991, s. 321–322.
O Wincentym Witosie, relacje i wspomnienia zebrał i opracował Jan Borkowski, LSW, Warszawa
1984, s. 213.
J. R. Szaflik, Polskie Stronnictwo Ludowe …, s. 19–20
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie (dalej: AZHRL), Zespół: Polskie
Stronnictwo Ludowe ,,Piast” 1914–1931, sygn. 12, Działalność Zarządu Oddziału Organizacyjnego PSL ,,Piast”, protokoły z posiedzeń 1919–1930, s. 21–22
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Tabela nr 1. Rady Gminne PSL ,,Piast” na terenie małopolski w II poł. 1919 r.
Powiat

Stan rad gminnych na dzień
18 VIII 1919
3 IX 1919
Biała
5
6
Bochnia
6
6
Brzesko
12
12
Brzozów
2
2
Chrzanów
4
4
Dąbrowa
2
2
Grybów
4
4
Jarosław
3
14
Kraków
4
4
Krosno
1
1
Limanowa
3
3
Nisko
1
Łańcut
2
2
Myślenice
1
1
Nowy Sącz
1`
1
Nowy Targ
1
1
Oświęcim
2
2
Pilzno
3
3
Podgórze
4
4
Przemyśl
1
1
Przeworsk
15
15
Ropczyce
8
8
Rzeszów
6
6
Sanok
2
2
Sambor
1
Tarnów
5
5
Wadowice
18
18
Wieliczka
28
28
Żywiec
2
4
4
Źródło: J. R. Szaflik, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926-1931, LSW, Warszawa 1970.
16 VI 1919
4
4
9
2
4
3
5
1
1
1
2
1
5
2
2
2
1
17
19

z różnych stron powiatu. Do zebranego ludu przemawiali posłowie Andrzej Pluta,
Jan Babicz i Tomasz Dyło. Pluta omówił ciężkie położenie państwa. Poseł Babicz
przedstawił sprawy odbudowy kraju i reformy rolnej. Pod koniec swojego wystąpienia nawoływał do wypełnienia obowiązków chłopa wobec państwa, przez dawanie
państwu pożyczki, od której nikt nie powinien się uginać. Poseł Dyło poruszył rolę
ważności konstytucji. Na koniec zebrani uchwalili szereg rezolucji w tym m.in.:
– wyrażenia hołdu Naczelnikowi państwa;
– wezwali klub posłów ludowych aby podjął jak najszybsze kroki, by rząd dostarczył ludności bezrolnej i małorolnej na wsi środków żywności i zabezpieczył ją
od głodu na następny rok;
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– wezwali klub PSL do dołożenia wszelkich starań by reforma rolna była jak najrychlej przeprowadzona11.
PSL ,,Piast” bardzo szybko musiało podjąć konkretne kroki co do zbliżającego
się zagrożenia sowieckiego. 10 lipca 1920 r. dział organizacyjny PSL wystosował
w tym celu specjalne wezwanie do rad ludowych, organizacji i mężów zaufania.
Warto w tym miejscu przytoczyć pewne fragmenty: ,,[…] Do was więc, pracownicy po wsiach i miastach, do was, organizacje ludowe i przewodnicy ruchu ludowego, do was, którzyście wyszli spod słomianej strzechy, […] Pamiętajcie bracia,
że niewstrzymanie tych hord to utrata niepodległości państwa, to nasza niewola,
nędza i ruina. Wytężcie wszystkie siły, stanąwszy pod bronią, [abyście: DP] oparli
się hordom bolszewickim, ustrzegli dzieci nasze od piętna niewolników, siostry,
żony i matki od shańbienia i poniżenia, a wywalczywszy honorowy i sprawiedliwy
pokój utrwalili niepodległość i szczęście narodu”12.
Już 18 lipca w sali rady powiatowej w Ropczycach odbył się wielki wiec pod
hasłem: ,,Ojczyzna w potrzebie” przy udziale przedstawicieli wszystkich warstw.
Sytuację polityczną przedstawił Szczerbiński, a o pożyczce państwowej mówił
Świder. Przemawiali poseł Jan Babicz, oraz przedstawiciele z grup inteligencji
i chłopstwa. Uchwalono rezolucje wyrażające hołd naczelnikowi państwa oraz, że
Polska jest i musi zostać państwem ludowym. Wezwano również ludność do kupowania pożyczki państwowej i wstępowania do armii ochotniczej13.
Dodatkową zachętą dla ludu do świadczeń wojennych było powołanie 24 lipca
1920 r. Wincentego Witosa na stanowisko premiera Rządu Obrony Narodowej14.
Chłopi powiatu ropczyckiego zdali egzamin z patriotyzmu, gdyż w czasie zagrożenia potrafili stanąć w obronie Ojczyzny. We wszystkich gminach powstały
komitety obrony państwa i na podstawie podanych wskazówek przez delegata KOP
w Krakowie rozpoczęły swą działalność15.
Po odparciu zagrożenia sowieckiego PSL ,,Piast” mógł rozbudowywać dalej
swoją organizację. Nawet gdy W. Witos pełnił funkcję premiera, nie zaniedbywał spraw własnego stronnictwa, wykorzystując w tym celu pełniony przez siebie
urząd i autorytet polityczny. Sprawa umocnienia politycznego i organizacyjnego
,,Piasta” była tym bardziej istotna, że zbliżał się czas nowych wyborów do ciał
ustawodawczych16.

11
12
13
14

15
16

Wiec w Ropczycach, ,,Piast” nr 23,6 VI 1920, s. 12.
Do Rad ludowych, Organizacji i mężów zaufania PSL, ,,Piast” nr 29, 18 VII 1920, s. 2.
,,Piast” nr 29, 1 VIII 1920, s. 13.
J. Szczepański, Ludowcy wobec wojny polsko-sowieckiej (1919–1920) [w:] Dzieje i przyszłość
polskiego ruchu ludowego, t.1, Od zaborów do okupacji (1895–1945), pod red. A. Kołodziejczyka
i W. Parucha, LSW, Warszawa 2002, s. 73.
Naród się zbudził, ,,Piast” nr 40, 3 X 1920.
J. R. Szaflik, Polskie Stronnictwo Ludowe …, s. 28.
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Wybory do Sejmu w 1922 roku
Wybory do Sejmu I kadencji zostały wyznaczone na 5 listopada 1922 r. Kończący swą pracę Sejm Ustawodawczy uchwalił 28 lipca ordynację wyborczą. Nowo
wybrany Sejm miał się składać z 444 posłów, w tym 372 wybieranych w wielomandatowych okręgach wyborczych, natomiast 72 pochodzić miało z list tzw. państwowych17.
Powiat ropczycki został przydzielony do okręgu 46 w którym znajdowały się
również powiaty: jasielski, kolbuszowski, mielecki, strzyżowski i tarnobrzeski.
Okręg miał przydzielone sześć mandatów o które poszczególne stronnictwa ze
sobą rywalizowały. 19 września odbył się w Ropczycach powiatowy zjazd delegatów i przewodniczących ludowych rad gminnych PSL, celem wyboru kandydata na
posła do Sejmu. W zjeździe przewodniczył z ramienia Zarządu Okręgowego (dalej:
ZO) PSL w Rzeszowie poseł Andrzej Pluta w obecności prezesa zarządu powiatowego Jana Siwuli. Wysunięta została kandydatura Jana Jedynaka z Paszczyny, która została przyjęta przez aklamację. Zastępcą wybrano wójta z Brzezówki Józefa
Lubzińskiego18. Jan Madejczyk, kandydat na posła z listy PSL ,,Piast” z powiatu
jasielskiego tak wspomina ciężki okres przedwyborczy: ,,Cały październik – aż
do 5 listopada – spędziłem na zgromadzeniach. Trzeba było harować porządnie,
gdyż z różnych ugrupowań miałem przeciwników wielu. Był to szczytowy okres
rozbicia chłopów w Polsce międzywojennej. Ostatnie dwa tygodnie przed wyborami mało spałem, gdyż dzień po dniu docierałem do coraz innej wioski, a zebrania
przedwyborcze odbywały się przeważnie wieczorami. Do tego jesień 1922 r. była
deszczowa i dojazd wozem do wsi był bardzo utrudniony ze względu na błoto”19.
W zbliżających się wyborach w powiecie o mandaty na wsi rywalizowały głównie dwa ugrupowania: PSL ,,Piast” i Stronnictwo Katolicko-Ludowe. Niedawno
powstałe PSL ,,Wyzwolenie” zaczynało dopiero budować struktury. Stopniowo ze
sceny politycznej ,,schodziła” PSL-Lewica. Na listach dwóch Polskich Stronnictw
Ludowych znaleźli się następujący kandydaci:
Lista nr 1, PSL „Piast”
1. Wincenty Witos, prezes PSL
2. Antoni Szmigiel, rolnik, pow. Strzyżów
3. Jan Madejczyk, rolnik, pow. Jasło
4. Jan Jedynak, agronom, pow. Ropczyce
5. Jan Bielak, nauczyciel, pow. Kolbuszowa
6. Tomasz Bik, rolnik, pow. Mielec
7. Wojciech Lazar, rolnik, pow. Jasło
8. Franciszek Lipski, rolnik, pow. Strzyżów
17
18
19

A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 177–178.
Listy, ,,Piast”, nr 40, 1 X 1922, s. 14.
J. Madejczyk, Wspomnienia, LSW, Warszawa 1965, s. 145.
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Tabela nr 2. Wyniki wyborów do Sejmu w 1922 r. w powiecie ropczyckim
Miasta
i Gminy
wiejskie

Liczba
mieszkańców
uprawnionych do
głosowania

Liczba
głosów
ważnych
ogółem

Liczba oddanych ważnych głosów na
poszczególne listy
Lista nr 1 Lista nr 3 Lista nr 12 Lista nr 13
PSL
PSL
StronPSL
,,Piast”
,,Wyzwonictwo
Lewica
lenie”
KatolickoLudowe
29701
18591
419
4529
41

35218
Powiat
Ropczycki
Ropczyce
1617
11267
141
–
154
–
Dębica
1950
11547
37
–
68
–
Sędziszów
1120
851
25
–
16
–
Bobrowa
528
373
343
–
22
–
Borek Wielki
553
544
530
–
–
–
Brzeziny
1080
817
573
76
160
–
Chechły
733
689
442
–
94
–
Czarna
546
513
474
–
23
6
Glinik
594
546
487
6
42
–
Gnojnica
938
706
499
–
193
–
Kawęczyn
685
542
32
–
88
–
Dębicki
Mała
633
441
317
–
118
–
Nagoszyn
735
462
337
–
110
–
Nawsie
1101
785
205
312
140
2
Niedźwiada
884
638
227
–
373
–
Nockowa
774
766
734
–
26
–
Ocieka
713
587
530
–
12
7
Ostrów
541
391
330
–
51
–
Pustków
764
621
566
–
17
–
Pustynia
558
497
362
–
14
–
Wielopole
527
462
24
6
100
1
Skrzyńskie
Zagorzyce
1274
919
122
–
762
–
Gminy
16370
14731
11254
19
1946
25
pozostałe
Źródło: Statystyka Polski, Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych 5 i 12 listopada
1922r., t. VIII, Warszawa 1926, s. 65–66

30

Dariusz Półćwiartek

Wykres nr 1. Wyniki wyborów do Sejmu w 1922 r. w powiecie ropczyckim, w %
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PSL
„Piast”

PSL
„Wyzwolenie”

Stronnictwo
Katolicko-Ludowe

PSL-Lewica

9. Stanisław Witek, nauczyciel, pow. Mielec
10. Józef Lubziński, rolnik, pow. Ropczyce20
Lista nr 3, PSL ,,Wyzwolenie”
1. Józef Sanojca, redaktor ,,Chłopskiego Sztandaru”
2. Władysław Niedziela, rolnik z Markuszowej, pow. Strzyżów
3. Piotr Ostręga, rolnik z Dąbrówki, pow. Jasło
4. Józef Chmura, rolnik z Brzezin, pow. Ropczyce
5. Józef Dziadek, rolnik z Przedmieścia strzyżowskiego, pow. Strzyżów21.
Wyniki wyborów do Sejmu I kadencji w powiecie ropczyckim zostały przedstawione w tabeli nr 2 i na wykresie nr 1. Ostatecznie zdecydowane zwycięstwo
odniosło PSL ,,Piast” zdobywając w powiecie 53% głosów. Największe poparcie
stronnictwo uzyskało w Borku Wielkim 96% i Nockowej 95%. Były jednak miejscowości gdzie ugrupowanie Witosa nie cieszyło się poparciem, jak w Wielopolu
Skrzyńskim uzyskując tylko 6 głosów, co stanowiło 1% poparcia. Bardzo słabe
poparcie partia uzyskała w miastach, najlepiej wypadła w Ropczycach otrzymując
blisko 9% głosów.
Drugie ugrupowanie chłopskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe otrzymało 13% poparcia, a największe w miejscowości Niedźwiada 42%. PSL ,,Wyzwolenie” otrzymało
tylko 1% poparcia, największe w Nawsiu 28%, a w Brzezinach gdzie mieli swojego
kandydata uzyskali tylko 7%. Najmniejsze poparcie uzyskało PSL-Lewica: 0,1%.
20
21

Listy PSL w Małopolsce, ,,Piast”, nr 42 i 43, 22 X 1922, s. 9.
Kandydaci Lewicy PSL, ,,Chłopski Sztandar”, nr 7, 15 X 1922, s. 3.
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Mieszkańcy powiatu mogli być zadowoleni z wyników wyborów, gdyż posłem
został Jan Jedynak pochodzący z Paszczyny. Był on synem Michała, wieloletniego
posła do sejmu galicyjskiego i parlamentu wiedeńskiego. Ojciec był popularnym
i zasłużonym działaczem ludowym. Prawdopodobnie, jak pisze Jan Madejczyk,
również syna, chłopi ,,widzieli” przyszłym posłem. Był on inżynierem i rolnikiem.
W czasie pierwszej wojny służył w legionach, dlatego zawsze darzył Józefa Piłsudskiego dużym zaufaniem22.
5 lutego 1923 r. odbyło się w Ropczycach zebranie delegatów i przewodniczących gminnych organizacji PSL ,,Piast” przy udziale przeszło 400 uczestników.
Poseł Jan Jedynak podziękował wszystkim aktywistom za ich działalność podczas
ostatnich wyborów23. W tym czasie PSL ,,Piast” stał się w powiecie największą
siłą polityczną. Sprawozdanie policyjne za październik 1923 r. podaje, że ugrupowanie cieszyło się poparciem 70% społeczeństwa, natomiast Stronnictwo Katolicko-Ludowe i Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne tylko ok. 10%. To poparcie
wynikało także i stąd, że pod wpływem PSL ,,Piast” znajdowała się większość
działających w powiecie organizacji, jak: Okręgowe Koło Młodzieży z siedzibą
w Ropczycach oparte na statucie Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie, w skład którego wchodziły miejscowe koła młodzieży w gminach m.in.
w Nockowej, Będziemyślu, Borku Wielkim, Dębicy, Gliniku, Górze Ropczyckiej,
Nawisu, Paszczynie, Wiśniowej, Woli Piaskowej oraz kółka rolnicze w gminach:
Będziemyślu, Brzezinach, Bystrzycy, Czarnej, Gliniku, Górze Ropczyckiej, Nawisu, Nockowej, Paszczynie, Sędziszowie, Wiercanach, Wiśniowej i Iwierzycach24.
Po zamachu majowym w 1926 roku, zwrócono szczególną uwagę na sprawy
organizacyjne. Starano się rozprowadzać wśród członków legitymacje partyjne,
ściąganie składek członkowskich i organizowanie aktywistów przy zarządach powiatowych. W 1926 r. ilość członków PSL ,,Piast” w powiecie wynosiła 1418 a rok
później 143825.

Wybory do Sejmu w 1928 roku
Kampanię wyborczą stronnictwa ludowe rozpoczęły już pod koniec 1927 roku.
W powiecie ropczyckim do rywalizacji o mandaty stanęły następujące ugrupowania chłopskie: PSL ,,Piast”, Stronnictwo Chłopskie (dalej: SCh), Związek Chłopski
(dalej: ZCh), PSL ,,Wyzwolenie” i Związek Chrześcijańsko-Ludowy tzw. Stojałowczycy. W porównaniu z wcześniejszymi wyborami wieś ropczycka jeszcze bardziej
została rozbita. PSL ,,Piast” tym razem postanowiło pójść do wyborów w koalicji
22
23
24

25
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Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APK), zespół: Urząd wojewódzki w Krakowie, sygn.
29/206/654, s. 117.
AZHRL, Zespół: Polskie Stronnictwo Ludowe ,,Piast” 1914–1931, sygn. 15, Działalność ZO
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z Chrześcijańską Demokracją. Porozumienie to nie u wszystkich działaczy spotkało się z poparciem. Stronnictwo liczyło, że ten ,,alians” wpłynie na poparcie duchowieństwa katolickiego26, jednak, jak się później okazało, głosy głównie otrzymała
endecja i Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (dalej: BBWR).
Wybory z 1928 r. zasadniczo się różniły od wyborów w 1919 i 1922 roku. Do
ostrej, jak zawsze walki politycznej pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi włączyła się teraz administracja państwowa, popierająca BBWR. Jan
Sudoł wspominał, że: ,,O ile w pierwszych wyborach [w 1922r. – DP] była całkowita wolność zdawałoby się demokratyczna na wsiach można było wszystko mówić, nie było policji, szpicli – o tyle w drugich wyborach panowie pokazali swoje
pazurki. Zrobili szaloną nagonkę na kandydatów na posłów, szczególnie chłopskiego i robotniczego pochodzenia. Na wiecach było pełno szpicli, policjantów, którzy
notowali wystąpienia pojedynczych mówców”27. Wieś w zdecydowanej większości
popierała ugrupowania chłopskie, ale miała utrudnione zadanie gdyż tak wielkiego
rozbicia ruchu ludowego nie było jeszcze. PSL ,,Piast” i SCh miało swoich kandydatów na listach a pozostałe stronnictwa liczyły także na głosy swoich sympatyków. Na dobre kampania wyborcza ruszyła na początku 1928 roku. Rozpoczęła
się seria zebrań, wieców czy różnego rodzaju zgromadzeń na których przemawiali
kandydaci do parlamentu.
9 stycznia odbył się zjazd delegatów PSL ,,Piast” z 67 gmin powiatu ropczyckiego. Spotkanie miało się odbyć w Ropczycach, ale nie otrzymali zezwolenia na
obrady w sali, za którą wcześniej zapłacili. Z tego względu musieli udać się poza
miasto i spotkali się u jednego z gospodarzy w stodole. Po otwarciu obrad przez prezesa Jana Siwulę, referat o sytuacji politycznej wygłosił Jan Jedynak, który kończąc,
zaznaczył, że zjazd delegatów zwołany jest w celu, aby ustalić kandydatury na posła
i senatora. Jan Skłodzień z Zawady wysunął kandydaturę na posła w osobie Jana
Jedynaka, którego delegaci z entuzjazmem jednogłośnie przyjęli. Na ewentualnego
zastępcę na wniosek Franciszka Stachnika, wybrano bez słowa sprzeciwu Stanisława
Ciołkasza z Nawsia28. Po otrzymaniu ,,nominacji” na kandydata, Jan Jedynak zaczął
organizować szereg zgromadzeń, konferencji i wieców z wyborcami. W lutym takie
wiece odbył w Bystrzycy, Wiśniowej, Wiercanach, Solcu, Klęczanach, Kawęczynie,
Górze Ropczyckiej, Gnojnicy, Zagorzycach, Nawsiu, Wielopolu Skrzyńskim. Zebrana na tych zgromadzeniach ludność opowiadała się za PSL ,,Piast” i listą nr 2529.
Ostatecznie listy kandydatów do Sejmu w okręgu 46 (Jasło, Strzyżów, Ropczyce, Mielec, Kolbuszowa i Tarnobrzeg) wystawiły wszystkie partie chłopskie.
Z powiatu ropczyckiego tylko dwa stronnictwa wystawiły swych kandydatów: PSL
,,Piast” i SCh.
26
27
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Tabela nr 3. Wyniki wyborów do Sejmu w 1928 r. w powiecie ropczyckim

41050
35038
5607
15
627 18763
Powiat
Ropczycki
Ropczyce
1672
1359
511
–
–
128
Dębica
3502
2302
596
–
2
124
Sędziszów
1219
1095
290
–
–
110
Bobrowa
654
606
24
1
1
551
Borek Wielki
640
606
82
–
–
512
Brzeziny
1608
1185
84
1
1
907
Brzeźnica
506
430
92
–
–
182
Budzisz
1195
960
208
–
–
739
Chechły
890
757
67
–
1
374
Czarna
719
642
57
–
307
160
Gawczyłowa
544
443
24
–
4
247
Glinik
690
611
101
1
–
471
Gnojnica
1070
888
11
–
–
681
Iwierzyce
587
546
11
–
8
496
Mała
678
566
68
–
–
427
Nagoszyn
787
666
76
–
–
366
Niedźwiada
1147
877
492
11
6
295
Nockowa
875
772
65
–
93
331
Ocieka
820
703
35
–
–
494
Ostrów
590
467
69
–
–
189
Paszczyna
555
476
19
–
–
389
Pustków
913
724
44
–
–
518
Pustynia
634
573
55
–
–
333
Wielopole
561
524
465
–
–
51
Wiśniowa
633
569
11
–
114
428
Zagorzyce
1440
1249
43
–
–
516
Zawada
512
449
23
–
–
249
Gminy
15409
13995
1984
1
90
8495
pozostałe
Źródło: Statystyka Polski, Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych 4
1928r., t.X, Warszawa 1930, s. 69

Związek
Chłopski
Lista nr 14

Stojałowczycy
Lista nr 36

Liczba oddanych ważnych głosów na
poszczególne listy
PSL
,,Wyzwolenie”
Lista nr 3
Stronnictwo
Chłopskie
Lista nr 10
PSL ,,Piast”
Lista nr 25

Liczba
Liczba
mieszkańgłosów
ców
ważnych
uprawnio- ogółem
nych do
głosowania

BBWR
Nr 1

Miasta i
Gminy
wiejskie

1

1416

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1

–
–
–
25
7
174
–
3
–
92
–
1
–
–
–
9
–
12
136
1
–
–
–
–
–
3
–
953

i 11 marca
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50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
BBWR

SCh

PSL
Piast

Związek
Chłopski

PSL
Stojałowszczycy
Wyzwolenie

Wykres nr 2. Wyniki wyborów do Sejmu w 1928 r. w powiecie ropczyckim, w %
Lista nr 10. Stronnictwo Chłopskie
1. Jan Dąbski, naczelny redaktor ,,Gazety Chłopskiej”, lat 43, Warszawa
2. Franciszek Lęcznar, nauczyciel, lat 31, Tarnobrzeg
3. Kazimierz Boczar, rolnik i przemysłowiec, lat 48, Niebylec, pow. Strzyżów
4. Jan Lewicki, rolnik, lat 32, Krzątka, pow. Kolbuszowa
5. Piotr Ostręga, rolnik, lat 33, Dąbrówka, pow. Jasło
6. Władysław Marchut, rolnik, Borek Mały, pow. Ropczyce
7. Karol Ziembicki, robotnik, lat 32, Frysztak, pow. Strzyżów
8. Kazimierz Wolan, rolnik, lat 32, Cygany, pow. Tarnobrzeg
9. Jan Wojda, rolnik, lat 38, Poręby Kupieńskie, pow. Kolbuszowa30
Lista nr 25. Polski Blok Katolicki PSL i ChD
1. Jan Madejczyk, lat 44, Wróblowa, pow. Jasło
2. dr Bronisław Kuśnierz, przemysłowiec z Krakowa
3. Jan Jedynak, rolnik z Paszczyny, pow. Ropczyce
4. Jan Bielak, nauczyciel, pow. Kolbuszowa
5. Michał Mytych, rolnik, lat 32, Werynia, pow. Kolbuszowa
6. dr Leonard Madej, adwokat, lat 36, Tarnobrzeg
7. Wojciech Czopek, rolnik, lat 40, Sielec, pow. Tarnobrzeg31.
30
31
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Wyniki wyborów dla powiatu (zob. tabela nr 3 i wykres nr 2) z jednej strony
okazały się pewnym sukcesem, gdyż PSL ,,Piast” na tym terenie uzyskał 46%, i był
to najlepszy wynik spośród wszystkich wystawionych tam list, ale mandatu posła
tym razem powiat nie zdobył. Polski Blok Katolicki uzyskał dwa mandaty, które
otrzymali: Jan Madejczyk z powiatu jasielskiego i Bronisław Kuśnierz z Chrześcijańskiej Demokracji zamieszkały w Krakowie. Najwyższe poparcie stronnictwo
otrzymało w Bobrowej i Iwierzycach 84%.
Zwolennicy Jana Stapińskiego uzyskali 3,4%. Był to drugi wynik wśród ugrupowań chłopskich. SCh otrzymało 2% poparcia, a w miejscowości Czarna cieszyli
się największą popularnością 43%. Po wynikach wyborczych możemy sądzić, że
znikome wpływy posiadało PSL ,,Wyzwolenie”.
Drugi wynik w wyborach zdobyła prorządowa BBWR: 14%. Tak niskie poparcie w porównaniu do PSL ,,Piast” mogło tylko świadczyć o tym, że na wsi ropczyckiej jak na razie piastowcy nie mieli sobie równych.
Coraz większą rolę w stronnictwie PSL ,,Piast” odgrywał Franciszek Stachnik.
Od 1927 r. został członkiem ZO w Krakowie i cały czas pełnił funkcję sekretarza
zarządu powiatowego PSL ,,Piast”. Miał zająć miejsce po byłym pośle Janie Jedynaku, który w wyborach w 1928 r. nie zdobył mandatu. Opuścił on Małopolskę
i wyjechał do Grudziądza, gdzie podjął pracę w mleczarni. Jesienią 7 października
1928 r. doszło w Paszczynie do zjazdu delegatów powiatowych i wyboru nowego
zarządu PSL ,,Piast”. Ponownie prezesem został wybrany Jan Siwula a wiceprezesem Ludwik Magdoń z Gnojnicy, sekretarzem został Franciszek Stachnik a skarbnikiem Andrzej Dydo z Kozodrzy. W skład zarządu weszli również: Leopold Kompała z Straszęcina, Jakub Filipowicz z Kamionki, Aleksander Gąsior z Brzezin,
Michał Kolebuk z Broniszowa, Józef Olech z Żegocina, Michał Osak z Bobrowej,
Jan Paśko z Wiercan, Walenty Patro z Przedmieścia Sędziszowskiego, Stefan Pyziński z Podgrodzia i Józef Reguła z Wielopola32. W swoim wystąpieniu podczas
tego zjazdu Jan Siwula wyraził żal, że powiat ropczycki mimo silnej organizacji
zwolenników Piasta – nie zdołał przy wyborach do Sejmu przeprowadzić swego
posła, ale wzywał do pozostania nadal przy Piaście, aby przy następnych wyborach
powetować klęskę33.
Taka okazja bardzo szybko się nadarzyła, gdyż 29 sierpnia 1930 roku sejm został rozwiązany i miały się odbyć ponowne wybory wyznaczone na listopad 1930 r.
Tuż przed aresztowaniem Witosa odbyło się posiedzenie ZO PSL ,,Piast”, na którym doszło do rozmowy Witosa ze Stachnikiem. Rozmowę tę znamy dzięki zapisanym wspomnieniom. ,,Tuż przed rozpoczęciem obrad, Prezes Witos zwrócił się do
mnie trzymając kciuki w kieszeni kamizelki (co było u niego charakterystycznym
przyzwyczajeniem) z pytaniem: Pan kandyduje? Zaskoczony tym pytaniem odpo32
33
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wiedziałem, że do tej pory nic mi nie wiadomo o tym i o kandydowaniu wcale nie
myślałem. Prezes Witos na to odpowiedział: Tak – pan kandyduje. Rozmawiałem
z prezesem powiatowym Janem Siwulą, który stwierdził, że nie ma w powiecie waszym człowieka na kandydata prócz pana, a więc pan kandyduje i trzymając ciągle
kciuki w kieszeni kamizelki odszedł między uczestników posiedzenia. Zrozumiałem wówczas, że sprawa kandydata na posła do Sejmu na powiat ropczycki jest
już przez dwóch prezesów tj. Witosa i Jana Siwulę uzgodniona i rozstrzygnięta”34.
W taki oto sposób Stachnik został kandydatem.

Wybory do Sejmu 1930 roku
W sierpniu 1930 r. doszło do rozwiązania sejmu i senatu i rozpisania nowych
wyborów na 16 i 23 listopada. Jako oficjalny powód podano, że musi nastąpić ,,naprawa zasadniczych praw rządzących Rzecząpospolitą, a dotychczasowy sejm nie
jest zdolny tego dokonać”. Stronnictwa Centrolewu (PSL ,,Piast”, PSL ,,Wyzwolenie”, SCh, PPS i NPR), w wyniku licznych narad, postanowiły utworzyć wspólny
blok wyborczy pod nazwą Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu. Decyzja w tej
sprawie zapadła 9 września. W kilka godzin po podpisaniu bloku wyborczego pięciu partii, w nocy 10 września, zostali aresztowani czołowi przywódcy Centrolewu,
z PSL ,,Piast”: Wincenty Witos i Władysław Kiernik35.
Wielki wkład w kampanię wyborczą w całym okręgu wyborczym nr 46 obejmującym Jasło, Ropczyce, Strzyżów, Mielec, Kolbuszową i Tarnobrzeg, włożył Jan
Madejczyk. Wspomina te wydarzenia następująco,, […] wobec nieobecności prezesa W. Witosa mnie przypadła duża praca w okresie przedwyborczym. Jeździłem
bez przerwy i montowałem listy kandydatów, urządzałem zebrania przedwyborcze,
opiekowałem się całą techniką wyborów. […] Jeździłem po różnych powiatach
i okręgach, powiat zaś jasielski zostawiłem sobie na sam koniec”36.
Kandydatura Stachnika, która już została w najwyższych gremiach zaakceptowana, musiała być formalnie przedstawiona i potwierdzona przez lokalnych działaczy stronnictwa. 28 września 1930 r. odbył się w Ropczycach powiatowy zjazd
PSL ,,Piast” celem dokonania wyboru kandydata na posła do Sejmu. Z ramienia ZO
z Krakowa przybył były poseł Jan Brodacki. Kandydaturę Stachnika na posła z powiatu ropczyckiego wysunął prezes zarządu powiatowego Jan Siwula. Obecny na sali
były poseł Jan Jedynak oświadczył, że rezygnuje z kandydowania ponieważ sekretarz
Stachnik zdobył sobie zaufanie u chłopów w powiecie. Następnie kandydatura Stachnika została poddana pod głosowanie, za którą opowiedział się prawie cały zjazd
prócz dwóch delegatów. Nie do końca dał za wygraną Jedynak. Po kilku dniach, postanowił zwołać następny zjazd powiatowy do Lubziny i tam oświadczył, że będzie
34
35
36
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kandydował do Sejmu. Na zjeździe był obecny prezes Siwula, który ze zdziwieniem
przyjął plany Jedynaka i stwierdził, że kandydat jest już wybrany w osobie sekretarza
Stachnika. Ostatecznie jednak Jedynak zrezygnował z kandydowania37.
Stachnik, jako długoletni sekretarz zarządu powiatowego był już w terenie dobrze znanym działaczem ludowym i miał pewne doświadczenie polityczne. Te atuty przydały mu się w czasie kampanii wyborczej. Sytuacja polityczna kandydatów
opozycyjnych podczas kampanii była dużo gorsza, niż prorządowych. Franciszek
Stachnik wspomina pewne zajście z 16 października w Dębicy. ,,Policja państwowa
zabrała mnie z rynku do komisariatu i zabrała mi odezwy Centrolewu (kilkanaście),
twierdząc, że starosta telefonował, że musi sam je przeczytać. Tych odezw mi nie
zwrócono. Zabrano list prywatny, który miałem od piastowca z Wielopola. List ten
komendant P.P [policji: DP] odczytał, a następnie mi wrócił. Trzymano mnie w komisariacie pół godziny, poczym wypuszczono. Również i w Ropczycach komendant
P.P. wziął mnie do magistratu i przeprowadził rewizję, czy nie mam ulotek.[…]”38.
W kolejnych dniach zwoływanych było coraz więcej wieców przedwyborczych,
w których występował Stachnik. Najczęściej odbywały się one w niedzielę. I tak
19 października 1930 r. w Wielopolu Skrzyńskim na wiecu zwołanym po sumie
przez PSL ,,Piast”, prezes ZP Jan Siwula po przedstawieniu sytuacji politycznej
wezwał chłopów aby solidarnie oddali swe głosy na listę Centrolewu. Stachnik
w swym wystąpieniu przedstawił sprawę utworzenia bloku Centrolewu jako konieczności chwili oraz podkreślił wrogi stosunek sanacji do wsi. W zgłoszonej rezolucji wezwano chłopów do głosowania na listę nr 739.
Ostatecznie w okręgu wyborczym zgłoszono pięć list wyborczych. Z powiatu
ropczyckiego kandydaci zostali zgłoszeni na czterech listach.
Lista nr 1. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
1. Dr Kazimierz Duch, lat 40, dyr. Dep. MSW, Warszawa
2. Stanisław Dobrzański, lat 37, urzędnik, Kraków
3. Karol Pers, lat 49, rolnik, Góra Ropczycka, pow. Ropczyce
4. Franciszek Lęcznar, lat 33, nauczyciel, Mielec
5. Władysław Kania, lat 44, prof. gimnazjalny, Mielec
6. Stefan Grzywna, lat 45, rolnik, Gorzyce, pow. Tarnobrzeg
7. Jędrzej Lech, lat 51, rolnik, Lutcza, pow. Strzyżów
8. Jakub Bara, lat 34, rolnik, Osobnica, pow. Jasło
9. Stanisław Lubera, lat 46, rolnik, Poręby Dymarskie, pow. Kolbuszowa
10. Antoni Pociask, lat 40, rolnik Niedźwiada, pow. Ropczyce
11. Józef Smaczny, lat 40, rolnik, Podleszany, pow. Mielec
12. Ludwik Krajewski, lat 41, prof. gimnazjalny, Jasło
37
38
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Tabela nr 4; Wyniki wyborów do Sejmu w 1930 r. w powiecie ropczyckim
Liczba
głosów
ważnych
ogółem

Liczba oddanych ważnych głosów na
poszczególne listy
Związek Obrony Prawa i Wolności Lu
du Lista nr 7
Blok Narodowo-Żydowski
Lista nr 14
Katolicki Blok Ludowy
Lista nr 19
Związek Chłopski
Lista nr 22

Liczba
mieszkańców
uprawnionych
do głosowania

BBWR
Nr 1

Miasta i
Gminy wiejskie

42189
35097 10165 23086
Powiat
Ropczycki
Ropczyce
1829
1472
1214
175
Dębica
3596
2896
1870
559
Sędziszów
1209
1084
964
21
Bobrowa
725
618
28
577
Borek Wielki
657
602
95
474
Brzeziny
1691
1204
196
988
Brzeźnica
509
428
97
331
Chechły
927
782
186
592
Czarna
705
601
48
551
Gawczyłowa
512
437
242
188
Glinik
698
616
42
568
Gnojnica
1074
872
137
668
Iwierzyce
609
556
41
512
Mała
761
640
98
525
Nagoszyn
870
724
17
682
Nawsie
1312
1017
57
925
Niedźwiada
1092
715
135
569
Nockowa
927
799
102
564
Ocieka
859
722
92
630
Ostrów
537
416
38
378
Paszczyna
546
377
161
216
Pustków
948
727
100
622
Pustynia
695
613
166
445
Wielopole
1159
949
638
282
Wiśniowa
629
566
30
513
Zagorzyce
1454
1070
456
296
Zawada
529
432
85
334
Gminy pozostałe
15130
13162
2830
9901
Źródło: Statystyka Polski, Statystyka wyborów do sejmu i senatu
1930r., t. X, Warszawa 1930, s. 69.
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60
15
8
424
43
–
56
43
–
–
10
3
–
33
–
–
15
5
–
–
–
–
4
–
–
–
2
–
7
–
–
6
–
–
67
–
–
3
–
–
16
1
1
24
–
–
35
–
–
11
–
2
45
86
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
2
–
–
2
–
1
24
4
–
23
–
–
318
–
–
13
–
10
386
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Lista nr 7. Związek Obrony Prawa Wolności Ludu
1. Jan Madejczyk, rolnik, lat 50, Wróblowa, pow. Jasło
2. Franciszek Stachnik, rolnik, lat 35, Pietrzejowa, pow. Ropczyce
3. Marcin Margał, b. poseł, lat 37, Warszawa
4. Michał Mytych, rolnik, lat 34, Werynia, pow. Kolbuszowa
5. Władysław Plich, urzędnik, lat 35, Jasło
6. Tadeusz Włodyka, rolnik, lat 32, Dobrzechów, pow. Strzyżów
7. Stanisław Bućko, rolnik, lat 31, Dobrucowa, pow. Jasło
8. Wojciech Łącki, rolnik, lat 52, Gawrzyłowice, pow. Ropczyce
9. Józef Sudoł, rolnik, lat 34, Brzostowa Góra, pow. Kolbuszowa
Lista nr 19. Katolicki Blok Ludowy
1. Dr Bronisław Kuśnierz, lat 47, przemysłowiec, Kraków
2. Jan Ożóg, lat 56, rolnik, Sokołów Małopolski, pow. Kolbuszowa
3. Roman Griesswald, lat 47, rolnik, Dąbrowica, pow. Tarnobrzeg
4. Leon Karciński, lat 61, burmistrz, Żmigród Nowy, pow. Jasło
5. Stanisław Maraszewski, lat 57, aptekarz, Radomyśl n/Sanem, pow. Tarnobrzeg
6. Franciszek Drozdowicz, lat 63, rolnik, Motarka, pow. Jasło
7. Józef Bakas, lat 60, emeryt, Dębica
8. Władysław Trzeciak, lat 51, nauczyciel, Dębowiec, pow. Jasło
9. Leon Rusinowski, lat 34, kupiec, Dębica
Lista nr 22. Związek Chłopski
1. Jan Stapiński, redaktor, lat 63, Kraków
2. Jakub Madej, rolnik, lat 62, Ujazd, pow. Jasło
3. Antoni Szmigiel, rolnik, lat 46, Babica, pow. Rzeszów
4. Jan Marmola, rolnik, lat 32, Przykop, pow. Mielec
5. Stanisław Ćwieka, rolnik, lat 41, Trzciana, pow. Mielec
6. Stanisław Wilk, rolnik, lat 43, Boreczek, pow. Ropczyce40.
Wybory dobitnie potwierdziły dominację PSL ,,Piast” w powiecie ropczyckim
(zob. tabela nr 4 i wykres nr 3). Był to najlepszy wynik w całym okręgu wyborczym. Stronnictwo bardzo się zaangażowało aby tym razem zdobyć mandat. Partia
zdobyła 55% poparcia, a w niektórych wioskach otrzymała ponad 80% głosów
(Iwierzyce 84%, Glinik i Wiśniowa po 81%). Także duże poparcie uzyskała w Bobrowej 79% i Nagoszynie 78%. Tak duży wynik przełożył się na mandat dla Franciszka Stachnika.
40

AZHRL, Zespół: Polskie Stronnictwo Ludowe ,,Piast” 1914–1931, sygn. 27, Wybory do Sejmu w 1928 i 1930, obwieszczenia, odezwy, przemówienia, oświadczenia, ulotki, korespondencja
(1927, 1928, 1930), s. 2.
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Wykres nr 3. Wyniki wyborów do Sejmu w 1930 r. w powiecie ropczyckim, w %
60%
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Tuż po wyborach Franciszek Stachnik i Jan Madejczyk na łamach tygodnika
,,Piast” podziękowali wyborcom za oddane głosy pomimo licznych konfiskat ulotek, cenzury i szykan. Zarazem wezwali wszystkich do dalszych wysiłków, nieugiętej pracy dla dobra Rzeczypospolitej i przyszłości ludu41.
Inne stronnictwa chłopskie były tylko tłem dla zwycięskich piastowców. Nawet
partia rządząca BBWR musiała się pogodzić z takim stanem rzeczy. Owszem, poprawiła wynik z przed dwóch lat, ale na pewno takie poparcie jej nie zadawalało.
Z wyników wyborów w 1930 r. niezadowolony był zdecydowanie starosta ropczycki Celewicz. Podczas zebrania wójtów ostro ich skrytykował za nieudolne
konfiskowanie przez policję ulotek Centrolewu. Tuż po wyborach podczas objazdu
powiatu nałożył szereg mandatów na chłopów, którzy byli zaangażowani w kampanii przedwyborczej42.

Zakończenie
Podsumowując, PSL ,,Piast” było najsilniejszą organizacją polityczną w powiecie. Czołowi przywódcy lokalni jak Jan Siwula, Jan Jedynak czy wreszcie Franciszek Stachnik posiadali wielki autorytet wśród ludu a ich praca i poświęcenie
zostały docenione w kolejnych wyborach do Sejmu, w których zdobywali mandaty
poselskie. Popularność danego działacza lokalnego przekładała się również na poparcie partii. Powiat ropczycki kilkakrotnie w omawianym czasie odwiedzał sam
przywódca PSL ,,Piast” Wincenty Witos. Franciszek Stachnik wspomina już jako
41
42

Posłowie woj. Krakowskiego – do Wyborców!, ,,Piast”, nr 48 z 30 listopada 1930, s. 3
J. Hampel, Stronnictwo Ludowe i antysanacyjne wystąpienia chłopów powiatów ropczyckiego
i dębickiego 1931–1939, Kraków 1977, s. 24
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poseł że Witos często zabierał go na swoje wiece na których również przemawiał.
Z reguły mówił o sprawach gospodarczych, natomiast Witos o politycznych43.
Analizując poszczególne wyniki wyborów do Sejmu w powiecie ropczyckim
można się pokusić o tezę, że PSL ,,Piast” cieszyło się coraz większą popularnością
na omawianym terenie. Zjednoczenie ruchu ludowego potwierdziło również dominującą pozycję stronnictwa w powiecie. 9 czerwca 1931 r. został zorganizowany
Tymczasowy Zarząd Powiatowy SL w Ropczycach pod przywództwem piastowca
Franciszka Stachnika44.
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Summary
Dariusz Półćwiartek – Polish Peasant Party „Piast”
in the Ropczyce district in the parliamentary elections in the years
1918–1931
The article describes the election activity of the Polish Peasant Party (PSL) “Piast” in
the Ropczyce district. PSL “Piast” was the strongest political organization in the poviat.
Leading local leaders such as Jan Siwula, Jan Jedynak and finally Franciszek Stachnik had
great authority among the people, and their work and dedication were appreciated in subsequent elections to the Sejm, winning a parliamentary seat. The popularity of a given local
activist also translated into support for the party. The leader of the PSL “Piast”, Wincenty
Witos, visited the Ropczyce district several times in the discussed period. When analyzing
the individual results of the elections to the Sejm in the Ropczyce poviat, one may argue
that the PSL “Piast” was becoming more and more popular in the discussed area. The unification of the people’s movement also confirmed the dominant position of the party in the
district. On June 9, 1931, the Provisional Poviat Board of SL in Ropczyce was organized
under the leadership of Franciszek Stachnik.
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Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Konfederacji Szwajcarskiej
po II wojnie światowej
Establishment and activity of the Polish People’s Party
in the Swiss Confederation after World War II
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Wśród krajów europejskich, w których pojawiły się ośrodki Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) była także Szwajcaria. Wśród około 3 tysięcy uchodźców
polskich z czasów II wojny światowej w tym państwie, była też kilkudziesięcioosobowa grupa członków PSL. Począwszy od września 1945 roku zaczęli oni wydawać
pismo pt. „Wieś Polska”, jako organ prasowy PSL w Szwajcarii. Jednym z głównych organizatorów był inż. Paweł Miszczak, pochodzący z Wielkopolski, żołnierz
walczący w wojnie w 1939 roku, internowany na Węgrzech. W 1940 roku dotarł
do Wojska Polskiego we Francji. Walczył on w 1940 roku we Francji z Niemcami.
Po klęsce tego mocarstwa został internowany w Szwajcarii wraz z kilkoma tysiącami polskich żołnierzy. W Szwajcarii ukończył studia w zakresie metalurgicznym.
Wkrótce podjął pracę w Fabryce Metalurgii – Sulzer w Winterthur. Paweł Miszczak
zaangażował się w działania PSL na emigracji. W latach 1945–1975 był aktywnym
działaczem PSL na terenie Szwajcarii. Z ramienia tej organizacji krajowej PSL
wchodził do władz szczebla centralnego stronnictwa. W latach 1955–1963 Paweł
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Miszczak wchodził do Prezydium Rady Naczelnej PSL, był członkiem NKW PSL,
zastępcą Sekretarza Naczelnego. W latach 1963–1968 w skutek ataków komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na niego, prób zwerbowania go jako agenta wycofał się z aktywnego życia politycznego emigracji szwajcarskiej i władz PSL. Po
ustaniu napaści na niego ze strony agentów aparatu bezpieczeństwa peerelowskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1968–1975 był zastępcą przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. W Szwajcarii był prezesem Zarządu Głównego
PSL w tym kraju. W organizacji PSL w Szwajcarii wspomagali go dr inż. Czesław
Kamela i Antonii Rondak a także Konstanty Bliźnia Podobnie jak było w przypadku P. Miszczaka tak i K. Bliźnia został zaatakowany pod koniec lat 50-tych
XX wieku przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, który usiłował go zwerbować jako agenta. Na początku lat 60-tych XX wieku wobec odmowy został on
jednak zmuszony do wycofania się z aktywnej działalności w PSL. Komunistyczny
aparat bezpieczeństwa nękał jego rodzinę w kraju. Podobnie terroryzowano jego
samego grążąc mu zapewne fizyczna likwidacją. Mimo takich zbrodniczych metod
stosowanych przez moczarowsko-gomułkowski aparat bezpieczeństwa nie zdołano zniszczyć PSL na migracji. Jednak poważnie go osłabiano1. Pod koniec 1945 r.
władze naczelne PSL w kraju upoważniły inż. Pawła Miszczaka, dr inż. Czesława
Kamelę i Antoniego Rondaka do rozpoczęcia prac organizacyjnych PSL na terenie
Szwajcarii2.
Działacze PSL w Szwajcarii czuli się bardzo blisko związanymi z PSL w Kraju.
Po jego powstaniu w sierpniu 1945 r. „wyrazili radość z powstania PSL w kraju
i przewodzenia mu przez Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka, J. Niećkę, dr Władysława Kiernika, A. Chorążynę, Stanisława Mierzwę, Czesława Wy1

2

Notatka dotycząca posiedzenia Rady Europejskiej PSL w dniu 26 II 1952 r., [w]: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, t. 2: Działalność w latach 1947–1958, wybór
dokumentów W. Bagieński, F. Dąbrowski, F. Grycik, opracowanie W. Bagieński i zespół, Instytut
Pamięci Narodowej, Warszawa –Łódź 2010, s. 236; Opracowanie Departamentu I Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące sytuacji w emigracyjnym PSL i przygotowań do Światowego
Kongresu PSL, Luty 1955 r., [w] tamże, s. 378; Raport agenta ps. ,,Nelli’’ dotyczący rozmów
ze S. Mikołajczykiem w Paryżu i działaczami emigracyjnego PSL we Francji, lipiec 1955 r., [w]
tamże, s. 485–486; Plan przedsięwzięć operacyjnych Departamentu I MSW wobec działaczy PSL
na emigracji, 9 XII 1958 r., [w] tamże, s. 868; Plan ten został zatwierdzony 9 XII 1958 r przez
dwóch wicedyrektorów Departamentu I i II MSW ppłk. ppłk: Dybałę i Filipiaka. Przekazano go
do wiadomości władz PZPR i MSW w osobach tow. Antoniego Alstera i Mieczysława Moczara.
Działalność dywersyjna prowadzona wobec PSL dzięki badaniom pracowników IPN odsłoniła
kulisy zbrodniczych poczynań reżymu komunistycznego wobec niezależnego ruchu ludowego.
Polski ruch ludowy na emigracji (1944–1954). Dokumenty i materiały, część I, Nota wydawnicza,
wprowadzenie, opracowanie i wybór R. Turkowski, słowo wstępne S.J. Pastuszka, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Kielce 2005, s. 115–118; T. Zaniewska, Szkolnictwo
polskie w Szwajcarii w czasie II wojny światowej, „Prace Komisji Nauki PAN” nr 6, 2004.
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego (AZHRL), Archiwum Polskiego Stronnictwa
Ludowego na Emigracji (APSLE) (1939–1989) (korzystano z materiałów przed ich uporządkowaniem kiedy były w posiadaniu Jana Szynalskiego w Londynie). Materiały PSL w Szwajcarii.
Wycinek prasowy pt. „PSL w Szwajcarii”, X 1945 r., s. 1–2.
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cecha”. Kierownictwo PSL w Szwajcarii oświadczyło, że „solidaryzują się w całej
rozciągłości z komunikatem PSL zamieszczonym na pierwszych stronach naszego
pisma i podporządkowują się władzom naczelnym PSL w kraju oraz zwraca się
z apelem o przyjęcie do wiadomości naszego oświadczenia i podporządkowania
się PSL”. Działacze PSL w Szwajcarii wierzyli, że nazwiska przywódców PSL dają
pełną gwarancję, że „ruch ludowy w Polsce spełni postawione przed nimi zadania”,
a w swoich szeregach skupi „wszystkich szczerze i zdrowo myślących i demokratyczne elementy wsi”. Ludowcy w Szwajcarii wierzyli, że PSL odbuduje „szczerze
demokratyczną, wolną, niepodległą i suwerenną Polskę Ludową do szeregów, których my ludowcy i wiciarze w Szwajcarii dołączamy się”3.
Wkrótce, gdyż już 25 listopada 1945 roku odbył się Walny Zjazd członków
PSL w Szwajcarii. Miał on miejsce w Winterthur, gdzie osiedlił się prezes PSL
w Szwajcarii Paweł Miszczak i kilkunastu członków PSL. W zjeździe tym uczestniczyli liczni członkowie i sympatycy PSL ze wszystkich ośrodków emigracji polskiej w Szwajcarii. Brali w nim też udział, jako goście honorowi, ale i jako czynni
członkowie PSL przedstawiciele Poselstwa Polskiego w Bernie. Na zjazd ten został
zaproszony gen. Bronisław Prugar-Ketling były dowódca 2 Dywizji Strzelców Pieszych Wojska Polskiego internowany w latach 1940–1945 w Szwajcarii4.
Podczas tego zjazdu głównym mówcą był Aleksander Ładoś – poseł RP w Bernie, dyplomata i jednocześnie działacz PSL na emigracji. W czasie II wojny światowej jako szef polskiej placówki dyplomatycznej w Szwajcarii był organizatorem
pomocy Żydom. Wystawiając im paragwajskie paszporty przyczynił się wraz ze
współpracownikami do uratowania wielu europejskich Żydów od zagłady. W swoim wystąpieniu stwierdził, że „program PSL był kontynuacją kierunku ideowo-politycznego ruchu ludowego z przed wojny”, którego celem była „demokratyzacja
stosunków społecznych, gospodarczych, politycznych, gruntowna przebudowa
struktury naszej państwowości”. Aleksander Ładoś podkreślił, że program PSL nie
składał się „z haseł”, ponieważ jego „treścią” była wizja demokratycznej, wolnej
i sprawiedliwej Polski. Jako dyplomata i członek władz PSL był „za przyjacielskimi stosunkami z sąsiedzką Rosją”, a zaznaczył, że była to „stała i konsekwentna linia polityczna ruchu ludowego w przeszłości i taka miała być i teraźniejsze
jego relacje z tym mocarstwem”. Poseł Aleksander Ładoś był za kompromisem
ze Związkiem Sowieckim. Ale musiało być w tych relacjach uszanowanie „niepodległości Polski”. W przekonaniu Aleksandra Ładosia „Polska musi być szczerze demokratyczną Polską Ludową, w której chłop, robotnik i inteligent pracujący
znajdą odpowiednie dla siebie rolę”. Polityk ten potępił dyktatorsko-partyjne rządy
sprzed 1939 roku, które spowodowały na kraj i naród tak niebywałe nieszczęście
podczas II wojny światowej. Zapowiedział, że PSL na to nie pozwoli, aby takie rzą3
4

Polski ruch ludowy na emigracji (1944–1954). Dokumenty i materiały, część 1…, s. 116.
Tamże, s. 118.
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dy w Polsce ponownie były. Aleksander Ładoś stwierdził, że PSL „idzie szczerze
i uczciwie drogą parlamentarnej demokracji i przebudowy stosunków gospodarczych kraju, której celem jest sprawiedliwość społeczna dla wszystkich”. Zgodnie
z kierunkiem politycznym, jaki wytyczył Stanisław Mikołajczyk i akceptował go
Wincenty Witos PSL szło „szczerze i uczciwie drogą porozumienia i współpracy
ze Związkiem Radzieckim”. Aleksander Ładoś zaznaczył wyraźnie, że PSL „nie
chciało i nie mogło zgodzić się, aby ktokolwiek mieszał się do naszych spraw wewnętrznych. Nie chcemy komunizmu w Polsce, ale prawdziwej i rzetelnej pełnej
demokracji, dla której tradycji w naszym narodzie nie brak”5.
Zjazd ten usankcjonował istnienie PSL na terenie Szwajcarii. Podjęto też uchwałę o utworzeniu stypendium dla dwóch osób ze środowiska wiejskiego. Stypendia
te miała przydzielić Fundacja im. Wincentego Witosa. Wybrano też władze PSL
w Szwajcarii. Prezesem został inż. Paweł Miszczak. Zgromadzeni wysłali też telegram na ręce prof. Ernesta Laura – przywódcy Szwajcarskiego Związku Chłopskiego, ideologa agraryzmu, twórcy tzw. Trzeciej drogi rozwoju ekonomicznego
społeczeństwa wiejskiego opartego na rodzinnych, gospodarczych, rolnych, społecznościach, obejmującej wszystkie kierunki produkcji rolnej6..
Mimo dobrze zorganizowanej grupy ludowej w Szwajcarii możliwości rozwoju
PSL były tam niewielkie. Kierownictwo Oddziału szwajcarskiego PSL pisało pod
koniec 1946 roku do prof. Stanisława Kota wówczas ambasadora RP we Włoszech
o tym, że „mas chłopskich na terenie Szwajcarii w obecnej chwili nie ma” i możliwości rozwoju PSL były ograniczone. Jednak działacze PSL w Szwajcarii prowadzili działalność, ponieważ jak pisano we wspomnianym liście do prof. S. Kota
„trudno nam jednak pogodzić się z myślą, aby Polonia szwajcarska oraz około
3 tysiące uchodźców, którzy pozostali jeszcze tutaj wyłącznie wpływom byłych
czynnych komunistów i skrajnej prawicy”7.
Zarząd PSL w Szwajcarii, jako jeden z lepiej zorganizowanych wydawał własne
pismo pt. „Wieś Polska”. Na jego łamach publikowano różnego rodzaju artykuły
z zakresu spraw politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych. Na tym tle
doszło do konfliktu między ambasadorem Aleksandrem Ładosiem a kierownictwem
PSL w Szwajcarii. Aleksander Ładoś uznał bowiem, że niektóre publikacje odnośnie
stosunków z Rosją Sowiecką w „duchu i treści odbiegały daleko od linii politycznej
PSL, jeśli chodziło o nasze stosunki z Rosją Sowiecką”8. Mimo prób porozumienia
5

6
7

8

A. Haska, „Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję”. Aleksander Ładoś i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP w Bernie, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, t. 11, 2015, s. 299–309;
Polski ruch ludowy na emigracji (1944–1954). Dokumenty i materiały, część 1…, s. 118–119;
Aleksander Ładoś (1891–1963), [w] Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta,
LSW, Warszawa 1989, s. 238.
Polski ruch ludowy na emigracji (1944–1954) Dokumenty i materiały, część 1… , s. 120
Tamże, s. 123. Chodziło A. Ładosiowi o artykuł zamieszczony we „Wsi Polskiej” nr 9/10 z 5 X
1946, pt. „Bezprawie to tragizm małych”, „demokracja Wschodnia”, „Postawy sił PSL”.
Polski ruch ludowy na emigracji (1944–1954) Dokumenty i materiały, część 1…, s. 132–133.
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z ambasadorem Aleksandrem Ładosiem podjętych przez Zarząd PSL w Szwajcarii
do tego nie doszło. Ambasador nie odzywał się do Zarządu PSL w Szwajcarii i nie
chciał rozmawiać z prezesem oddziału Stronnictwa w Szwajcarii i członkami jego
Zarządu. W końcu sam ambasador nagle wezwał pod koniec października 1946 roku
kierownictwo PSL w Szwajcarii i redakcję „Wieś Polska” do siebie na rozmowę.
Wówczas to „wyraził swój krytyczny pogląd na powyższe artykuły i po raz drugi
zapowiedział, że nie ma najmniejszego zamiaru finansować periodyku PSL pt. „Wieś
Polska”, ponieważ: „nie przywiązywał żadnej wagi do tego pisma”9. Kierownictwo
PSL w Szwajcarii odebrało taką postawę Aleksandra Ładosia, jako „zamiar likwidacji naszej działalności na tutejszym terenie. Tego rodzaju sugestie wyrażane były
już w tym czasie, kiedy istniał jeszcze między p. Aleksandrem Ładosiem a Zarządem wspomniany luźny związek”. Wkrótce A. Ładoś został odwołany ze stanowiska
Posła RP w Szwajcarii. Zastąpił go Jerzy Putrament sowiecki agent pisarz i poeta
działacz Patriotów Polskich. Mimo takiej sytuacji Zarząd PSL w Szwajcarii postanowił działać dalej wśród Polaków. Zadeklarował, że działalność zakończy, jeśli dostanie polecenie od kierownictwa PSL z kraju. Zarząd PSL uważał, że w ten sposób
poprzez placówki zagraniczne była możliwość popularyzowania założeń ideowych
PSL w Europie i Świecie. Placówki PSL poza krajem mając wolność, możliwości
prasowe mogły pokazywać „nadludzkie zmagania PSL w kraju w walce o prawa
chłopów, dobro społeczeństwa oraz niezależną i demokratyczną Polskę”10.
Działacze PSL szukali wsparcia u prof. S. Kota ambasadora RP we Włoszech,
bliskiego współpracownika prezesa S. Mikołajczyka licząc, że „jako wpływowy polityk tej partii zablokuje nierozważne działania posła Aleksandra Ładosia”.
Wkrótce tak się stało. Ośrodek PSL w Szwajcarii przetrwał i działał przez następne
kilkanaście lat wspierając zawsze aktualną linię polityczną prezesa PSL Stanisława
Mikołajczyka. Zarząd PSL w Szwajcarii kierowany był przez dobrze zorientowanych działaczy w rzeczywistości Polski powojennej. Potrafili oni trafnie „odczytywać i interpretować” sytuację polityczną, jaka miała miejsce w Polsce pod sowiecką
dominacją i rządami komunistów z PPR. W jednym z artykułów opublikowanych
na łamach „Wsi Polskiej” członek Zarządu PSL w Szwajcarii (artykuł był nie podpisany) tak pisał o założeniach programowych komunistów „Jeżeli rzucimy okiem
na program PPR w kraju naród trzeba najpierw w duchu demokratycznym wychować; tylko członek PPR może piastować najwyższe godności państwowe – to
stwierdzamy, że według kryteriów z czasów rewolucji francuskiej jest on wybitnie
prawicowy. To, że wybrańcem był dawniej szlachetnie urodzony, a obecnie zaufany
członek PPR-u, nie zmienia sedna rzeczy. Byłoby jednak dyletantyzmem politycz9
10

Tamże, s. 133.
Rzetelna lewica – to PSL, „Wieś Polska” Pismo PSL w Szwajcarii nr 7 (15), 5 VII 1946, s. 2
(Gazeta w zbiorach AZHRL w Warszawie); Studium Polski Podziemnej w Londynie, Kolekcja
Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości, Obsada personalna na stanowiskach kierowniczych w Kraju, IX 1946, Tajne nr egz. 104 dla ambasadora Jana Ciechanowskiego, s. 30.
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nym twierdzenie, że PPR jest prawicą – tak jak zupełnie naiwnym wymysłem jest
zaliczanie PSL-u do reakcji. PPR jest obecnie partią skrajnie lewicową, ponieważ
lewica zmieniła w ostatnich czasach swoje oblicze. Kryteria rewolucji francuskiej
stały się z biegiem czasu zarówno dla partii socjalistycznej jak i komunistycznej
nieaktualne. Nowe życie żądało nowych zasad”11. W sposób wyraźny krytykowano
PPR za stosowanie siły w polityce. Poprzez tego typu postawę PPR wyznaczało
„ideologię komunistyczną”. Publicysta „Wsi Polskiej” pisał też, że „PPR nie wyciągnęła do chwili obecnej żadnych wniosków z katastrofy niemieckiej. Szalejący
terror PPR, który zaciera wszelki cień ideału wolności, nie może być usprawiedliwiony ideologią równości gospodarczej, która w rzeczywistości nie przyniosła
zapowiedzianych rezultatów ani na polu reformy rolnej, ani odbudowy przemysłu
jak również przemian społecznych. Symptomy katastrofy polityki PPR przejawiają
się obecnie już nie tylko odnośnie spraw wewnętrznych i zagranicznych Polski,
lecz także zaczynają coraz więcej ciążyć w orbicie stosunków międzynarodowych.
I mimo najlepszych chęci PPR-u Polska zamiast być pomocą dla rosyjskiej polityki zagranicznej, co byłoby niewątpliwie najwłaściwsze, zaczyna być przeszkodą
w zręcznych manewrach dyplomacji Związku Radzieckiego”12.
Analizując ówczesną scenę polityczną w Polsce publicysta ten zauważył, że „tej
skrajnej polityce PPR-u sekunduje nie mniej skrajna polityka naszej prawicy, która
może to brzmieć paradoksalnie, stała się obecnie jedyną ostoją walki o bezwzględne
zachowanie osobistych praw człowieka, ostoją walki o bezwzględną wolność, a co za
tym idzie, ostoją walki o liberalny kierunek gospodarczy, co w konsekwencji miałoby
przywrócić złote czasy kapitalizmu. I dziwna rzecz, te dwa skrajne kierunki, o których za Słowackim można powiedzieć: »A my na dwóch przeciwnych słońcach dwa
przeciwne Bogi«, mają przecież w sobie coś bardzo wspólnego. Obydwa te kierunki
podobne są swym zaślepieniem politycznym i romantyczną zasadą, że »cel uświęca środki« oraz bezkompromisowym dążeniem do dyktatury”13. Publicysta ten jako
działacz PSL wierzył w zwycięstwo stronnictwa w tym starciu. W związku z tym
pisał: „na tle tych skrajnych zmagań PPR-u i reakcji rośnie w potęgę zyskuje coraz
większe zaufanie społeczeństwa i świata partia, która mając za sobą 50-cio letnie
doświadczenie pracy polityczno-społeczno-gospodarczej, niesie na swych sztandarach twardo i nieubłagalnie hasła wolności i równości, hasła o które krwawiła się
lewica już w roku 1830, hasła, które nie powinny zniknąć ze sztandarów rzetelnej
lewicy. Partią tą jest PSL. Polskie Stronnictwo Ludowe sprzeciwia się kategorycznie
wszelkim zamachom na ideę wolności. PSL zdaje sobie jednak sprawę, jak również
i całość trzeźwo myślącego społeczeństwa, że każda wybujała i nieokiełzana wolność prowadzi do samowoli i to bez względu na to, czy oddamy ją w ręce państwa,
11
12

13

Rzetelna lewica to PSL…, nr 7 (15), 5 VII 1946,s. 3.
Tamże, s. 3; A. Baranaszewski, Polityka PPR wobec zalegalizowanych partii i stronnictw, Semper, Warszawa 1996, s. 58–79.
Rzetelna lewica to PSL…, s. 3.
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czy jednostek. Stąd walka PSL-u o właściwą proporcję pomiędzy ideałem wolności
i równości. Ideał wolności musiał być ograniczony prawie tak, by był on wolnością
dla wszystkich obywateli, a nie wolnością dla jednych, niewolą zaś dla drugich. Tak
zrealizowany ideał wolności nie będzie wykluczał równości, lecz ją tylko uzupełniał.
Stąd walka PSL o państwo praworządne, o państwo wolnych obywateli, a nie poszczególnych, czy nawet jednej partii politycznej”. Publicysta ten zauważył, że „Ta
właściwa proporca pomiędzy ideałem wolności i równości, która niesie na swych
sztandarach rzetelna lewica, wyklucza zarówno bezwzględną gospodarkę planową,
którą propaguje PPR, jak również gospodarkę wolnego rynku, o którą walczy prawica zwana obecnie pospolicie reakcją. Na polu ekonomicznym walczy, więc znów
PSL o właściwą proporcję pomiędzy gospodarką planową, a gospodarką wolnego
rynku. Ta właściwa proporcja ma zabezpieczyć obywatela przed wyzyskiem kapitału, a jednocześnie pozwolić na całkowite uintensywnienie inicjatywy prywatnej
i wykorzystania poszczególnej jednostki w ramach wrodzonej jej moralności, siły
i wykształcenia”. Z tego powodu nastąpiła jak pisał autor „daleko idący program
socjalizacji PSL-u, ale zarazem walka o własność prywatną małych warsztatów przemysłowych. Stąd właściwa reforma rolna PSL, która zwalcza szablonowy rozdział
ziemi, a dąży do stworzenia gospodarstw rolnych, które zdolne są do zastosowania
dotychczasowych zdobyczy wiedzy rolniczej i służyć ku pożytkowi państwa i zadowoleniu pogrążonych w ciężkiej pracy ich właścicieli”14.
Publicysta ten także mocno podkreślił przywiązanie PSL do ideałów demokracji i jej elementarnych zasad. Pisał on, że „wolność tego rodzaju jak wolność słowa
i prasy, nie przeraża tych, którzy kontynuują program wielkich działaczy ruchu
chłopskiego PSL, nie obawia się, bowiem krytyki prasy, ponieważ reprezentuje ono
zasadę: »Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku«. Stąd płyną oświadczenia oficjalne Stanisława Mikołajczyka, że PSL, jeśliby nawet wygrało wybory,
będzie stało zawsze na stanowisku rządu koalicyjnego. Każdy, bowiem obywatel,
bez względu na jego zapatrywania polityczne, powinien pracować dla kraju na takim stanowisku, któremu opowiada on swoim uzdolnieniem, wykształceniem oraz
zapasem siły moralnej i fizycznej. Tylko w ten sposób będziemy mogli odbudować
zniszczony kraj i zapewnić mu odpowiednie stanowisko w hierarchii państw świata. Reklamowanie do znudzenia stanowiska skrajnej lewicy, że wolna prasa łatwo
daje się kupić zewnętrznym mocarstwom, by służyć jej celom, nie wytrzymuje
przy właściwej proporcji między wolnością i równością krytyki. Państwo, bowiem,
chcąc zapewnić równość całości prasy krajowej, musi uregulować prawnie wgląd
w dochody poszczególnych pism, a to wyklucza możliwość czerpania funduszów
z nielegalnych źródeł”15.
14

15

Tamże, s. 3–4; Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego 19–21 stycznia 1946 (Stenogram),
wstęp, wybór i opracowanie J. Gmitruk, J. Mazurek, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 1999, s. 162–163; S. Łach, PSL w Latach 1945–1947, Gdańsk 1995, s. 113–114.
Rzetelna lewica to PSL…, s. 4.
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Działacz PSL pisząc z perspektywy szwajcarskiej ostro krytykował system komunistyczny w Polsce i ZSRR. PSL w kraju i jej kierownictwo nie mogło sobie
pozwolić ze względów cenzuralnych jak i grożących im represji na takie oceny.
Stąd między innymi wynikało niezadowolenie posła Aleksandra Ładosia. Zapewne
MSZ współkierowane przez komunistów odnotowało natychmiast tego typu krytykę ośrodków PSL. Publicysta ten, bowiem pisał, że „Partie komunistyczne poszczególnych krajów świata zdają sobie dokładnie sprawę, że zagładę dla ich dyktatorskich zapędów niesie nie prawica lecz rzetelna lewica, przypuściły nieubłagany atak w tym kierunku. Stąd walka komunistów z francuską MRP, z Węgierską
Partią Chłopską, z PSL, a nawet z Angielską Partią Pracy. W Anglii byli komuniści
jednak za słabi, żeby wypowiedzieć walkę otwartą. Dlatego też próbowali wejść do
Partii Pracy, aby ją rozsadzić od środka. Plan ten spełzał jednak na niczym. Partia
Pracy przejrzała i odrzuciła stanowczo wszelką współpracę”16.
Pisząc o postępowaniu partii komunistycznej w Polsce autor uważał, że „Rozpaczliwy terror PPR w Polsce, który postanowił za wszelką cenę zniszczyć PSL
może rzeczywiście wśród sprzyjających warunków zewnętrznych osiągnąć swój
cel. Zwycięstwo rzetelnej lewicy, zwycięstwo PSL, byłoby, bowiem tylko wtedy
pewne, gdyby interesy Polski nie zazębiły się o problem niemiecki. Zwycięstwo
PPR w Polsce możliwe jest, więc tylko wtedy, jeżeli problem niemiecki rozwiązywany zostanie według planów rosyjskich. To chwilowe zwycięstwo PPR, które
może doprowadzić do zawieszenia działalności Centrali PSL, jako to się dzieje
już z poszczególnymi okręgami, będzie jednak chwilowe. Rzetelna lewica żyć nie
przestanie, gdyż jest ona wypływem dążeń narodów, a zarazem odzwierciedleniem
niespaczonej etyki chrześcijańskiej. Terror PPR musi, więc przeminąć i przejść do
historii jak ongiś pochodnie Nerona. Rzetelna Lewica powstanie zaś z krwawych
ruin terroru, by stworzyć dobrobyt społeczeństwa i wieczny pokój wśród narodów
świata”17. Jak z tego widać autor postawił właściwą diagnozę dotyczącą pozycji
PSL w Kraju. W ciągu roku PSL jak wszystkie inne siły demokratyczne zostało
zniszczone przez PPR i będący w jej dyspozycji zbrodniczy aparat UB. Miał też
autor rację PPR „przeszło do historii” po 45 latach dyktatorskiej władzy. PSL odzyskało wolność działania w Wolnej Polsce18.
16

17
18

Tamże, s. 4; R. Turkowski, Ludowcy wschodnioeuropejscy na tle przemian społeczno-politycznych w ich krajach w latach 1945–1948, [w] Wschodnoeuropejski ruch ludowy w walce z komunistami o zachowani demokracji po II wojnie światowej. Dokumenty i materiały (W świetle
polskich źródeł dyplomatycznych i prasowych), przedmowa J. Gmitruk, wstęp, wybór źródeł oraz
ich przygotowane R.Turkowski, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2020,
s. 25–49; T. Buchanan, Burzliwy pokój. Historia Europy 1945–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Krakow 2010, s. 57–84, 88–100.
Rzetelna lewica to PSL…, s. 4.
R. Podgórzańska, A. Staszczyk, Polskie Stronnictwo ludowe [w:] Polskie partie i ugrupowania parlamentarne, pod red. K. Kowalczyka i J. Sielskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 94–96;
Ł. Tomczak, PSL trwały element polskiego parlamentu? [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne
III RP, pod red. K. Kowalczyka, J. Sielskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 129–131.
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W kolejnej analizie publicysta „Wsi Polskiej” pisał, że PSL było wówczas: „najsilniejszą partią polityczną w Polsce. Jest to fakt, któremu nie potrafią zaprzeczyć żadne
policyjne metody terroru i żadne fałszowania i sztuki rachmistrzowskie. Wszyscy
o tym dobrze wiedzą, że gdyby się obecnie przeprowadziło w Polsce wolne wybory,
to PSL otrzymałoby, co najmniej 80% wszystkich głosów. Nasuwa się pytanie, gdzie
leżą podstawy tej wielkiej popularności i siły. Różni, różnie to sobie tłumaczą. Jedni
szukają popularności PSL w specjalnie dogodnej dla niego koniunkturze i takich czy
innych pociągnięciach, bądź w polityce wewnętrznej, bądź zagranicznej. Nie ulega
kwestii, że jest w tym coś prawdy, ale to są twierdzenia zbyt płytkie. Inni znów chcą
widzieć siłę PSL w jego rzekomym, centrowym charakterze. Pojęcie prawicowości, lewicowości, czy centrowości orientacji politycznej są względne, a nawet płynne
i według klasycznych, przez rewolucję francuską stworzonych kryteriów, PSL byłoby
najbardziej lewicowe ze wszystkich partii politycznych w Polsce, co zresztą na tym
miejscu było podkreślane. Podstawy siły PSL trzeba szukać w jego genezie i z nią
związanym, specyficznym, wyodrębniającym go od innych partii charakterze”19.
Jak z tego wynikało publicyści i działacze ludowi w Szwajcarii uważali PSL za
„lewicowe ugrupowanie polityczne”. W rzeczywistości politycznej Polski powojennej PSL mieściło się w centrum ówczesnej polskiej sceny politycznej. PSL miało w swoim programie elementy lewicowe, jak reforma rolna, powszechna oświata,
opieka zdrowotna, pomoc socjalna dla dotkniętych wojną i chorobami. PSL stało
się przedmiotem brutalnych ataków ze strony komunistów. Z rąk UB kierowanego
przez PPR zginęły setki działaczy PSL20. Partię tą atakowała także prawica działająca w podziemiu. Z rąk obozu narodowego zginęło wielu działaczy PSL za „zdradę” i współpracę z komuną, czyli PPR21. .
Na emigracji PSL było zwalczane przez ugrupowania postsanacyjne skupione
wokół Prezydenta RP na uchodźstwie. Stronnictwo to atakował także Obóz Narodowy, podnosząc podobne argumenty przeciwko PSL, jak ich podziemne struktury
w kraju22. W kraju sprzymierzeńcami PSL było Stronnictwo Pracy kierowane przez
Karola Popiela, oraz niezależni socjaliści z Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej,
których reprezentował m.in. Zygmunt Żuławski 23.
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Podstawy siły PSL, „Wieś Polska” nr 9/10, 5 X 1946, s. 1 (w zbiorach AZHRL w Warszawie).
Słownik biograficzny ofiar terroru PRL, Lista członków PSL zamordowanych w latach 1944–
1964, zestawił F. Wilk, „Zeszyty Historyczne” nr 6, 1964, s. 7–15.
Lista członków PSL zamordowanych przez bezpiekę ,[w] S. Korboński, W imieniu Kremla, Instytut Literacki, Paryż 1956, s. 374–377.
M. Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Wydawnictwo
LTW, Warszawa 2005, s. LXXV–LXXVII, 31–32, 71; J .Mysiakowska–Muszyńska, Zabiegi o legalizację Stronnictwa narodowego w kraju w latach 1945–1947, Neriton, Warszawa 2011, s. 41,
54–55, 50, 64–65, 68, 122–123; R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchodźstwie (1945–
1972.) W okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2001, s. 22–54.
J. Zabłocki, Chrześcijańska Demokracja w kraju i na emigracji (1947–1970), ospip, Lublin 1999,
s. 11–16, 74–75, 78–80; Z. Żuławski, Listy, przemówienia, artykuły 1945–1948. Ze zbiorów Za-
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Po ucieczce prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka wraz z częścią kierownictwa
na Zachód ośrodek szwajcarski tej partii kontynuował swoją działalność. Doszło
do zakończenia sporu między byłym posłem Aleksandrem Ładosiem o kierunek
działań politycznych PSL. Okazało się, że oceny szwajcarskiego PSL polityki PPR
i Związku Sowieckiego wobec stronnictwa w kraju były trafne. Przewidywania
działaczy PSL w Szwajcarii mówiące o zniszczeniu niezależnego ruchu chłopskiego sprawdziły się całkowicie. Z tych też powodów Franciszek Wilk wydawca „Jutro
Polski” i skupieni wokół niego działacze i publicyści ludowi ponownie nawiązali
kontakt z zarządem PSL w Szwajcarii. W październiku 1947 roku K. Bliźnia sekretarz Zarządu PSL w Szwajcarii pisał: „cieszmy się, że ostatnie lody, jakie jeszcze
istniały zostały przełamane, co w obecnych warunkach współpraca jest nakazem
chwili, ma to swoje duże znaczenie. Zapewniamy Kolegę i współpracowników
»Jutra Polski«, że my ze swojej strony odnosiliśmy się do Kolegów z całkowitym
zaufaniem. Tego zaufania nie straciliśmy też do tej pory. Jedynie nieporozumienia
panujące między nami a panem ministrem Ładosiem nie pozostały bez wpływu
na stosunki między Kolegami a nami. Chwała Bogu te czasy należą przeszłością,
a żyjemy przecież przyszłością i to jest najważniejsze”24.
Wyrazem odnowienia kontaktów z zarządem PSL w Szwajcarii było przekazanie
mu przez Franciszka Wilka około 100 egzemplarzy „Jutro Polski”. Po jego rozprowadzeniu pozyskane pieniądze Redakcja „Jutro Polski” przekazała na działalność PSL
w Szwajcarii. Ludowcy ze Szwajcarii utrzymywali ścisłe kontakty z prof. S. Kotem.
K. Bliźnia pisał do Franciszka Wilka, że podzielali oni stanowisko profesora i „jego
głęboką wiarę w PSL i prezesa Stanisława Mikołajczyka oraz jego energię i zainteresowania sprawami PSL”. Ośrodek ludowy w Szwajcarii usiłował działać, mimo że
nie miał pomocy ze strony posła Aleksandra Ładosia, kierownika PSL z Londynu,
ale i władz krajowych. W latach 1945 – 1947, jak pisał K. Bliźnia: „90% naszych
członków wyjechało do kraju. W tej sytuacji poważną ilość stanowią nasi sympatycy,
którzy nie chcą wstępować w ogóle do jakiejkolwiek partii, ale sympatyzują z nami”.
Na przełomie lat 40/50-tych XX wieku w Szwajcarii działało kilka kół PSL, w tym
największe w miejscowości Winterthur, kolejne koła były w Zurychu i Baden. Pod
koniec 1947 roku wyjechał do kraju dr inż. Czesław Kamel. Podjął on pracę na Politechnice, jako docent oraz w Głównym Urzędzie Pomiarów w kraju. Działacz ten
przekazał NKW PSL w kraju 400 dolarów na konto Funduszu im. Wincentego Witosa. Pieniądze te zapewne przyjęła tzw. Lewica PSL, czyli prokomunistyczna grupa
Czesława Wycecha, Józefa Niećki, która podporządkowała się komunistom 25.

24
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kładu Narodowego im. Ossolińskich, wybór ,wstęp i opracowanie I. Lipiński, J. Tyszkiewicz,
Ossolineum, Wrocław 1998, s. 8, 12, 15, 25; A. Siwik, PPS na emigracji w latach 1945 – 1956,
Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1998, s. 44–67.
AZHRL, APSLE, Materiały PSL w Szwajcarii (1945–1954), List K. Bliźni z dnia 27 X 1947 do
F. Wilka, s. 1.
Tamże, s. 2; R. Witalec, Franciszek Wilk 1914–1990. Biografia ludowca niezłomnego, Instytut
Pamięci Narodowej, Rzeszów-Warszawa 2015, s. 203–204, 213–214.
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Jednak mimo tych dużych ubytków w Szwajcarii pozostała kilkudziesięcioosobowa grupa działaczy, której przewodzili prezes inż. Paweł Miszczak i sekretarz
K. Bliźnia. Kierownictwo PSL w Szwajcarii stanowiło „zwartą i zgraną grupę”, co
pozwoliło im mimo trudności dość sprawnie funkcjonować. Działaczy tych usiłował podporządkować sobie przewodniczący Stronnictwa Ludowego „Wolność”
– Jerzy Kuncewicz zwalczający prezesa Stanisława Mikołajczyka i jego samodzielny kurs polityczny. K. Bliźnia stwierdził, że „Nie ma mowy, że przyjaciele
mogli jakieś przeprowadzać czy to z dołu, czy to też z góry. Nasze wpływy sięgają
do wszystkich ośrodków polskich w Szwajcarii. Oczywiście nie ma tutaj mas, ale
wszystko się tutaj robi, aby wpływy PSL utrzymać”26.
Kierownictwo PSL zaopatrywało koła w prasę ludową wydawaną na emigracji,
ale także krajową ludową, komunistyczną. Koła otrzymywały też prasę szwajcarską. Wśród tytułów, które czytali członkowie PSL w Szwajcarii było aż 31 tytułów
(zob. tabela nr 1).
Jak z tego wynikało ludowcy w Szwajcarii byli dobrze zorientowani w sytuacji
w kraju i na emigracji. Czytając prasę różnych odcieni politycznych mogli sobie
wyrobić poglądy na wiele spraw w zakresie polityki, gospodarki, kultury. Zarząd
PSL prowadził porady dla swych członków. Podejmowano starania o pracę lub
o zmianę pracy członków PSL i jego sympatyków. Zarząd dysponował zebranymi składkami. Planowano utworzyć świetlicę PSL w Winterthur, ponieważ w tym
mieście było dużo członków PSL i jego sympatyków. Zarząd w ten sposób chciał
ożywić prace kół PSL. Niestety, mimo zbiórek pieniędzy nie starczyło ich na opłacanie wynajmowania Sali na stałe27.
Działacze PSL przeżywali ucieczkę prezesa PSL z kraju. Wierzyli, że się wydostanie z komunistycznej niewoli, co jak wiadomo udało się. K. Bliźnia pisał w dniu
27 października 1947 roku: „Od wczoraj żyjemy w największym napięciu nerwowym. Wiadomości radiowe a później prasowe, które donoszą o opuszczeniu przez
prezesa Mikołajczyka i kilku najbliższych jego współpracowników Polski są dla
nas głębokim przeżyciem wewnętrznym, dla szwajcarskiego świata politycznego
wydarzeniem doniosłej wagi. Jak zwykle pierwsze wiadomości są dosyć sprzeczne,
jeżeli chodzi o ilość współpracowników, którzy razem z prezesem Mikołajczykiem
opuścili Polskę. Mamy wrażenie, że najbliższe godziny przyniosą całkowite wyjaśnienie sprawy. Wiadomość ta dla wszystkich ludowców jest w pierwszym rzędzie
wiadomością [najważniejszą – R.T.]. Szczególnie w tych tak ciężkich chwilach
napięcia politycznego na arenie międzynarodowej, nazwisko prezesa Mikołajczyka
będzie symbolem twardej i nieustraszonej walki o wolność, wiarę w zwycięstwo.
Przypuszczamy, że z chwilą pojawienia się Mikołajczyka w Anglii lub też w Ameryce, działalność [PSL – R.T.] zagranicą nabierze świeżych rumieńców. Obecni,
26
27

Tamże, s. 3
Tamże, s. 3–4.
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Tabela nr 1. Tytuły prasy czytanej w kołach PSL w Szwajcarii (1947 rok)
Tytuł gazety
Chłopski Sztandar
Piast
Gazeta Ludowa
Jutro Polski
Gazeta Ludowa (Paryż)
Młoda Myśl Ludowa
Wici
Chłopi i państwo
PSL- Nowe Wyzwolenie
Rzeczpospolita
Głos Ludu
Dziennik Polski
Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza
Polska Walcząca
Wiadomości
Lwów i Londyn
Myśl Polska
Tygodnik Polski
Wiadomości Polskie (Stockh)
Informacja Prasowa
Tygodnik Powszechny
Nowiny Literackie
Kuźnica
Odrodzenie
Dziś i Jutro
Życie Warszawy
Stolica
Tydzień
Narodowiec
Orzeł Biały
Pod Prąd
Razem 31
Źródło: opracowanie własne.

Afilicja polityczna gazety
PSL – kraj
PSL – kraj
PSL – kraj
PSL – Londyn
PSL – Paryż
ZWM „Wici” – kraj
ZWM „Wici” – kraj
Lewica – PSL – kraj
PSL „NW” – kraj
Rządowa – kraj
PPR
Kraj
Londyn
Londyn
Londyn
Londyn
Londyn
Londyn
Sztokholm
Londyn
Kraj – katolicki
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Lens (Francja)
Londyn
Londyn

kiedy nie ma jeszcze wiadomości o nich, czy się wydostali już z poza zasięgu niebezpieczeństwa prośmy Boga, żeby ich wszystkich miał w swej opiece” 28.
Działacz ten wierzył, że ucieczka Stanisława Mikołajczyka na Zachód, objęcie
przez niego kierownictwa PSL na emigracji wzmocni jego działalność. Wkrótce
28

Tamże, s. 1.
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tak się stało i ośrodek szwajcarski PSL bardzo ten kierunek działań prezesa PSL
wspierał. Podczas konferencji działaczy PSL z Zachodniej Europy odbytej w sierpniu 1949 roku w Paryżu z udziałem kierownictwa PSL ze Stanisławem Mikołajczykiem, Sekretarzem Naczelnym Stanisławem Wójcikiem, przewodniczącym Rady
Naczelnej prof. Stanisławem Kotem oraz działaczami PSL z Belgii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch wytyczono plan działania stronnictwa na emigracji
na najbliższy okres. Podczas zebrania widoczny był też udział ludowców z ośrodka
szwajcarskiego . W konferencji tej brali udział Franciszek Ferkaluk i Antoni Gorejek29. Podczas konferencji działaczy PSL zaaprobowano samodzielną drogę PSL
i jego udział w koalicji partii politycznych pod nazwą „Porozumienie Stronnictw
Demokratycznych”. Niezwykle ostro wystąpiono przeciwko „Ośrodkowi Legalistycznemu” opierającemu się na Konstytucji z 1935 roku, i kierowanemu przez
polityków obozu postsanacyjnego wrogich ruchowi ludowemu i jego przywódcy.
Wynikiem tej narady przy aprobacie wszystkich uczestników w tym i przedstawicieli ośrodka PSL w Szwajcarii uchwalono rezolucję, w której stwierdzono, że
„Zebrani na konferencji w Paryżu w dniu 12 sierpnia 1949 roku przedstawiciele
organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego z Francji, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch, po wysłuchaniu referatów prezesa Stanisława Mikołajczyka
i sekretarza naczelnego Stanisława Wójcika i po dyskusji jednogłośnie uchwalają:
– Uważamy, że obowiązkiem emigracji po polskiej, przebywającej w krajach
wolnej Europy, jest skupianie wszystkich sił i wzmacnianie wysiłków do walki
o Polską Niepodległą i Demokratyczną. Celem może być zrealizowanie przez
uwolnienie Narodu z pod terroru komunistycznego, narzuconego przez Moskwę.
– Wyrażamy gorące poparcie i pełne zaufanie dla działalności i linii politycznej
Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL z prezesem Stanisławem Mikołajczykiem na czele, i w całej rozciągłości popieramy stanowisko NKW PSL, ujęte
w jego uchwałach z dnia 2–28 kwietnia 1949 roku.
– Doceniamy i popieramy myśl stworzenia wspólnej polskiej reprezentacji politycznej, która by mogła przemawiać istnieniem uciemiężonego narodu, bohatersko walczącego z komunistyczną okupacją. Podstawą tej reprezentacji winny
być tradycyjne stronnictwa polityczne. Dotychczasowy rozwój wypadków na
odcinku polskiej emigracji całkowicie potwierdza słuszność stanowiska NKW
PSL, że taka reprezentacja w żadnym wypadku nie może się opierać na hańbiącej imię Polski i przez naród nigdy nieuznanej dyktatorskiej Konstytucji z 1935
roku, ani na opartym o nią tzw. legalizmie, za którym kryje się obóz sanacyjny.
– W obliczu wzmożonej anty-chrześcijańskiej akcji komunizmu, podkreślamy
z naciskiem, iż stoimy na płaszczyźnie ideologii chrześcijańskiej i wzywamy
29

Archiwum prof. Tadeusza Kisielewskiego, Protokół z konferencji działaczy PSL z Zachodniej
Europy odbytej w dniach 12 i 14 VIII 1949 r. w Paryżu, s. 1 (dokument udostępniony autorowi
w postaci odbitki xero).
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gorąco wszystkich członków i sympatyków PSL do usilnej i stałej walki z propagującą komunizmu książką, z komunistyczna prasą i z wszelkimi innymi formami czerwonej propagandy” 30.
Wyrazem żywotności ośrodka PSL w Szwajcarii były organizowane głównie
w Winterthur konferencje, nazywane czasem „koleżeńskimi spotkaniami ludowców”. Pismo „Wieś Polska”, z powodu braku środków przestało się ukazywać
a tym samym przestała przekazywać informacje o działalności organizacyjnopolityczne tego ośrodka emigracyjnego ruchu ludowego. Podczas jednej z takich
dyskusji z początków 1953 roku zastanawiano się nad możliwością realizacji
postanowień Rady Europejskiej PSL z lutego 1952 roku. Podczas tej dyskusji
zabierali głos m.in. dr Wacław Soroka z Paryża, (potem działał w Stanach Zjednoczonych Ameryki), redaktor Tadeusz Celt z Monachium, wówczas już pracujący w Radio Wolna Europa. Zgromadzeni na tym spotkaniu działacze ludowi
postanowili wcielić w życie uchwały Rady Europejskiej PSL z lutego 1952 r.
W uchwałach tych zalecano, bowiem: „Stworzenie zespołu politycznego, który by umożliwił wymianę myśli – między innymi przez wydawanie pisma wewnętrznego”. Zastanawiano się nad wzmożeniem ,,pracy wydawniczej” przez
poszczególne oddziały krajowe PSL szczególnie w krajach Europy Zachodniej
(Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych Ameryki). Planowano także
przygotować referaty oświatowo-polityczne i materiały świetlicowe dla Kół PSL.
Wśród nich miały być opracowania dotyczące działalności rządów gen. W. Sikorskiego i S. Mikołaczyka podczas II wojny światowej. Wśród tych publikacji miał
się też znaleźć „Wybór pism Witosa”.
Zastanawiano się jak zapewnić materialne podstawy pracy Rady Europejskiej
PSL. Planowano też zorganizowanie Ośrodka Myśli Ludowej im. Wincentego Witosa. Podjęto też sprawę intensywniejszej współpracy z organizatorami Konferencji Europejskiej Polskiej Unii Federalistów. Opowiedziano się też za współpracą
z Unią Federalistów. Ważną sprawą było też propagowanie zasad programowych
PSL i wspieranie działań Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego kierowanego przez S. Mikołajczyka. Podczas tej konferencji zebrani zestawili i ocenili
przejawy obecnych prac PSL w Europie. W 1952 roku przypomniano konstytucyjne zebranie Rady Europejskiej. Zaleciła ona wówczas szwajcarskiemu środowisku
PSL, aby zajęło się ono organizacją inteligencji ludowej i uaktywnieniu jej udziału
w pracach PSL. Wykonując to postanowienie Prezydium Zarządu PSL w Szwajcarii powołało do życia Selekcję Polityczno-Społeczną i Wydawniczą Rady Europejskiej PSL. Kierownictwo Sekcji wybrane zostało w składzie: „Paweł Miszczak – przewodniczący, Stefan Krasula – viceprzewodniczący, Aleksander Gorajek
– viceprzewodniczący, Tadeusz Celt – redaktor pisma wewnętrznego, dr Wacław
Soroka – członek Zarządu Sekcji. W skład sekcji weszli wszyscy członkowie PSL
30

Tamże, s. 3.

Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w Konfederacji...

57

w Europie, którzy wyrażali gotowość do pracy nad realizacją programu Sekcji i do
świadczeń na rzecz ich realizacji. Zarząd Sekcji zwrócił się również o pomoc i poparcie do ludowców spoza Europy”31.
Podczas tego spotkania ustalono, że zgodnie z uchwałami Rady Europejskiej
PSL wydawane być miało pismo pt.: „Problemy PSL”. W podtytule miało być zaznaczone, że było to „Pismo wewnętrzne Rady Europejskiej PSL”. Zebrani ustalili,
że „pismo będzie powielane i rozsyłane prenumeratorom imiennym w egzemplarzach numerowanych. Stroną administracyjną pisma zajmie się środowisko szwajcarskie przy współudziale środowisk sąsiedzkich”32. W przekonaniu zebranych
działaczy PSL zagadnienie pracy wydawniczej wiązało się ściśle „z zakresem naszej pracy i ilością oraz jakością naszych kół. Każde koło przynajmniej raz na miesiąc potrzebuje jakiegoś referatu lub materiału świetlicowego. Inaczej praca koła
zamiera, a wysiłek włożony w założenie koła idzie na marne i przynosi Stronnictwu w efekcie straty zamiast korzyści”. Zebrani stwierdzili, że nad dostarczaniem
referatów i materiałów świetlicowych będzie pracować powołana do życia Sekcja.
Zarząd Sekcji zestawi najbardziej pilne i palące tematy i rozdzieli ich opracowanie
pomiędzy swoich członków. Zajmie się też techniczną stroną wydawnictwa przy
użyciu środków szwajcarskich i z innych krajów. Działacze ustalili też, że powstała
Sekcja musiała patronować, „jeśli zgodzi się na to Autor, subskrypcji i wydaniu
korespondencji prof. Stanisław Kot – gen. Władysław Sikorski”. Jeżeli ta pierwsza
próba da pomyślne wyniki, Sekcja przejdzie wówczas „ewentualnie do wydania
wyboru pism lub pamiętników Wincentego Witosa”. W wyniku dyskusji ustalono,
że szukając środków swej działalności Sekcja postanowiła:
,,a/ wprowadzić opodatkowanie miesięczne swych członków w wysokości, co
najmniej równej 2 dolarów amerykańskich, b/ wystąpić do NKW PSL o wydanie
„Bonów Pożyczki Długoterminowej”, c/ kalkulować handlowo wydawnictwo referatów i materiałów świetlicowych, d/ szukać indywidualnych ofiarodawców, e/
zwrócić się do urzędu likwidacyjnego IRO w Genewie o pomoc dla emigrantów
politycznych, f/ zbadać możliwość pomocy dla nas (choćby w postaci stworzenia
w poszczególnych krajach bibliotek ruchomych) ze strony europejskiego funduszu
YMCA, g/ zwrócić się do NKW PSL z prośbą o subsydium, h/ podjąć akcje dochodowe takie jak wydawnictwo ilustracyjne lub kart świątecznych”33.
W swoich ambitnych planach ludowcy postanowili w Szwajcarii i Francji utworzyć Ośrodki im. Wincentego Witosa. Postulowano aby Kierownictwo PSL w Stanach Zjednoczonych Ameryki zabiegało, aby środki na ich budowę uzyskać z Fun31
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33

A. Indraszczyk, Wyniki dyskusji koleżeńskiego spotkania ludowców – kol. Wacława Soroki z Paryża oraz kol. Tadeusz Celta z Monachium z ludowcami ze Szwajcarii, „Roczniki Dziejów Ruchu
Ludowego” nr 37, 2018, s. 618–620; tenże, Wacław Soroka ludowiec na emigracji. Szkic biograficzny, „Niepodległość i Pamięć” nr 25/4 (64), 2018, s. 167–186.
A. Indraszczyk, Wyniki dyskusji koleżeńskiego…, s. 620.
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duszy Prezydenckich tego Mocarstwa. Wkrótce zabiegi takie podjął w tym zakresie
prezes Stanisław Mikołajczyk. Zdołał on uzyskać takie środki i ośrodki takie powstały we Francji oraz w Belgii, w Szwajcarii nie udało się go zorganizować 34.
Zebrani działacze PSL dość krytycznie wyrażali się o działalności kierownictwa PSL i Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego. Podczas dyskusji
wszyscy biorący w niej udział, jak i ich przyjaciele i znajomi, z PSL-u lub innych
stronnictw tworzących PNKD, odczuwali „przede wszystkim brak informacji,
które dotyczyły nie tylko naszego stanowiska w sprawie realizacji jego założeń
programowych”. Działacze PSL zebrani na tej konferencji uważali że „taktyka
permanentnego czekania na posunięcia przeciwników była niewłaściwa”, a przyczyny milczenia nie wyjaśniono. Jak zauważyli zebrani na tej konferencji działacze
PSL „zaniepokojenie tym stanem rzeczy było głębokie i powszechne”. Mieli oni
pretensje, że NKW PSL ani Prezydium PNKD „nie troszczyło się zupełnie nie
tylko o informowanie wysłanych szeregów o swojej pracy, która przecież powinna
podlegać, jeżeli już nie kontroli opinii powszechnej to przynajmniej obserwacji”
Zwracano uwagę, że „nawet nie zabiegano najmniejszym stopniu o jakiekolwiek
kontakty z tą opinią”. Zebrani stwierdzili, że „nie będziemy wyliczać szczegółowo przykładów tego zasadniczego braku naszej pracy ludowej i demokratycznej,
ograniczymy się tylko do spraw najważniejszych i najpilniejszych”. Wśród tych
spraw wyliczali, że „nikt z nas nie wiedział, w jakim stopniu Prezes lub też zespół
porozumiał się z Amerykanami, a jeżeli tego porozumienia nie ma to, czego dotyczyły różnice”. Podnosili oni także i to, że „nikt nie wiedział jak się przedstawiały
wzajemne stosunki Stronnictwa i Obozu Demokratycznego z »National Committee
for a Free Europe«”. Wśród członków PSL „nikt nie rozumiał przyczyn milczenia
przywódców na falach Radia Wolnej Europy”. W ich przekonaniu winą kierownictwa PSL na emigracji było, iż „nikt nie widział jak stoi sprawa jedności działania
polskich stronnictw politycznych i nikt też nie rozumiał, dlaczego władze nie czyniły żadnego konkretnego kroku w kierunku jedności”.
Zebrani uważali, że ruch ludowy, a z nim także Stronnictwo Pracy i Stronnictwo Demokratyczne „spychane były systematycznie ze wszystkich terenów prac
ogólno-narodowych na emigracji”. W ich przekonaniu „nie było to tylko wynikiem
wrogiego nastawienia naszych przeciwników, ale także – a może i przede wszystkim – naszego własnego pasywizmu i naszej nieruchawości zarówno politycznej
jak i organizacyjnej”. Działacze ci uważali, że kierownictwo PSL i szeregi członkowskie „nie tylko nie biorą żadnego udziału np. w pracy wydawniczej ogólnonarodowej, ale własnego pisma nie potrafimy postawić na poziomie, pamiętników
Witosa nie umiemy wydać, książka Prezesa po polsku nie może się wciąż ukazać,
materiałów oświatowych, politycznych i światopoglądowych nam brak”. W wyniku takiej postawy kierownictwa „polityka PSL i PNKD od dłuższego czasu po34
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zbawiona jest wszelkiej aktywności. Nie polega – jak powinna – na realizowaniu
konkretnych celów, lecz ogranicza się do dość niezdecydowanego, że mamy rację,
do radości z powodu błędów przeciwników i do »splendid isolation«”. Wskutek
tego życie polityczne Stronnictwa i całego PNKD było „jałowieje, w konsekwencji
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami całej demokracji polskiej”35.
Jak z tego widać była to dogłębna krytyka działalności kierownictwa PSL na
emigracji. W jej wyniku wiele tych postulatów zostało podjętych przez NKW PSL
i zrealizowanych przez kierownictwo stronnictwa jak i poszczególne oddziały terenowe PSL w krajach osiedlenia ludowców. Ukazało się wiele biuletynów krajowych PSL, publikacji broszurowych, wzmocniono stronę polityczno-informacyjną
organu PSL na emigracji „Jutra Polski”. S. Mikołajczyk i pozostali członkowie
NKW PSL odbyli wiele spotkań w kołach PSL w Europie Zachodniej i w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Ludowcy zebrani w Szwajcarii zwrócili też uwagę na rozbicie emigracji polskiej w Londynie. W latach 50-tych XX wieku w ich ocenie w szeregach polskich
na emigracji w Londynie w stosunkach między stronnictwami panował „zupełny rozgardiasz i nieodpowiedzialny brak powagi przywódców. Boczy się jeden
na drugiego, ale żaden nie potrafi swej myśli sprzed lat 5 czy 10 posunąć o krok
naprzód. Społeczność emigracyjna przecieka stronnictwom pomiędzy palcami, coraz bardziej do nich rozgoryczona i coraz mniej mająca zaufanie do ich zdolności
i poczynań. Tymczasem ośrodki totalistyczne, a w każdym razie autorytatywne,
i z prawa i z lewa prowadzą systematyczną walkę z samymi podstawami ustroju
i zasad demokracji. Spora część odpowiedzialności za ten stan rzeczy spada i na
nasze władze. Chcemy być szczerzy i mówimy, co czujemy: nie rozumiemy nieruchomego i biernego stanowiska naszych Władz; rozporządzając takimi wiadomościami, jakimi rozporządzamy, nie możemy tego stanowiska podzielić ani uważać
je za logiczne”36.
W końcowej treści spotkania stwierdzono, że „jeżeli nie może być mowy o żadnym kompromisie z innymi ugrupowaniami polskimi na emigracji, a zwłaszcza
z Radą Polityczną, to stanowisko nasze musi być poparte maksymalnym wysiłkiem
organizacyjnym, propagandowym i politycznym, aby można było mieć pewność,
że zrobiliśmy dla Polski wszystko, co było trzeba i co mogliśmy dla zwycięstwa
naszej sprawy zrobić”. Wobec konfliktu z gen. W. Andersem, który był przywódcą
emigracji w Londynie i Naczelnym Wodzem na emigracji to uważano, że „musimy tak ograniczyć sprawy wojskowe i przygotowywania wojskowe, aby na czele
naszego wojska stali tacy polscy generałowie, do których moglibyśmy mieć zaufanie, ale których też należy naprzód zjednać i przygotować”. Wobec zawarcia
przez socjalistów na czele z Zygmuntem Zarembą, Tomaszem Arciszewskim,
35
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Franciszkiem Białasem i Adamem Ciołkoszem sojuszu z Obozem Narodowym to
zebrani ludowcy w Szwajcarii uważali, że „musimy zrobić wszystko dla połączenia
się z opozycją socjalistyczną w stosunku do Centralnego Komitetu Zagranicznego
PPS i musimy znaleźć odpowiednie środki na zorganizowanie się i pracę”37.
Jak się okazało socjaliści w kraju poszli na układ z PPR. W sojuszu z komunistami zwalczali ruch ludowy, godzili się na prześladowania, morderstwa dokonywane
przez Urząd Bezpieczeństwa na ludowcach. Odpowiedzialnymi za to byli Edward
Osóbka-Morawski, Józef Cyrankiewicz, Adam Rapacki, Henryk Jabłoński, Henryk
Światłowski i całe kierownictwo PPS. W Londynie emigracyjny PPS też zdradził
ludowców i zawarł sojusz z Obozem Narodowym, antydemokratycznym, faszyzującym przed wojną, zwalczającym ruch ludowy. Po wojnie wielu narodowców
dopuściło się mordów na ludowcach. Za taki kierunek polityki PPS na emigracji
odpowiadali „T. Arciszewski, Z. Zaremba, F. Białas, A. Ciołkosz” Działacze ludowi zebrani na spotkaniu w Szwajcarii stwierdzili, że „politycy ci z niezrozumiałych
względów odnosili się przez wiele lat z niechęcią do PSL na emigracji, zwalczali
go wraz z politykami narodowymi, posanacyjnymi”38. Mimo niedobrych relacji
z PPS, działacze Ci sugerowali jednak, ażeby jeszcze raz taką próbę porozumienia
podjąć. Z tych też powodów uważali, że należało opublikować „pozytywne artykuły naszych przywódców w »Jutro Polski« oraz napisać listy odręczne do przywódców PPS (Z. Zaremby, A. Ciołkosza) oraz nawiązać bezpośrednie rozmowy
z nimi”. W ich przekonaniu przez „wytworzenie atmosfery porozumienia rozumiemy wstrzymanie wszelkich ataków na Radę Polityczną (zorganizowana została
w 1950 r. w Londynie przez PPS i SN – R.T.), oraz na przywódców PPS, zwłaszcza
zaś ataki ad personam, oraz takie obiektywne artykuły, które znajdą zrozumienie
nie tylko w naszym środowisku, ale i u stronnictw Rady Politycznej a zwłaszcza
u członków PPS”. Działacze Ci byli przekonani, że „obowiązkiem przywódców
politycznych jest dokonać przełomu o dotychczasowej polityce emigracyjnej. Ten
z przywódców, czy też ten zespół, który tę sprawę wcześniej zrozumie i szybciej
wprowadzi w czyn, lepiej spełni swój obowiązek męża stanu i obywatela. Sprawę
należy i trzeba traktować wielkodusznie, bo jest ona kluczem do rozwiązywania
naczelnych zagadnień narodowych”39.
Politycy ludowi uważali też, że niezależnie od uaktywnienia naszej polityki,
zespół PNKD winien wzmocnić się wewnętrznie. PSL, jako najsilniejszy człon
PNKD, powinno dać pomoc Stronnictwu Pracy i Stronnictwu Demokratycznemu,
aby ich prace stanęły na odpowiednim poziomie. Ze szczególną troską obserwowano „zupełny brak aktywności ze stronny SD, którego Prezes nie tylko nie ma
kontaktu z członkami, ale przez kilka lat pobytu w USA nie zdobył się na wydanie
ani jednego numeru własnego organu. Nic więc dziwnego, że SD, zamiast rosnąć,
37
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kurczy się i maleje. Wszystkim trzem stronnictwom PNKD brak inteligencji i żadne z nich nic nie robi, aby sobie inteligencję demokratyczną zjednać”. Jako pilny
postulat do natychmiastowej realizacji wysuwali oni „konieczność usprawnienia
kontaktu NKW PSL z organizacjami terenowymi i poszczególnymi działaczami,
zwłaszcza zaś tymi, którzy sprawują jakieś funkcje ogólniejszej natury; pomoc
NKW dla Sekcji Polityczno-Społecznej i Wydawniczej Rady Europejskiej PSL;
wzmożenie akcji propagandowej na zewnątrz”40.
Wkrótce, jak już wspomniano wiele tych postulatów zostało uwzględniona
przez kierownictwo PSL w Waszyngtonie. Propozycje wzmożenia pracy organizacyjnej PSL dotarły do Francji, Niemiec Zachodnich, Belgii, Holandii, Szwecji
a także do kół PSL w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dała się zauważyć bardziej ożywiona praca kół PSL. Prezes Stanisław Mikołajczyk podjął też inicjatywę
ożywienia PNKD. Niestety kryzys z 1954 r. w kierownictwie PSL nie pozwolił
na wznowienie kontaktów z PPS. Ośrodek Londyński przeprowadził referendum,
dotyczące porozumienia się z prezesem Stanisławem Mikołajczykiem z ustaleniem
na jakich zasadach miało to nastąpić. Podczas tego referendum przeprowadzonego
w Wielkiej Brytanii nadal oskarżano S. Mikołajczyka o dokonanie „zdrady jałtańskiej” polegającej na zrzeczeniu się Kresów Wschodnich, wejście w porozumienie
z komunistami, atakowanie gen. Andersa za jego antyrządową politykę w latach
1942–1944. W takiej sytuacji wyniki referendum były niekorzystne dla Mikołajczyka. W głosowaniu 90% biorących udział (ok 30 tys. osób) wypowiedziało się
przeciwko porozumieniu z Mikołajczykiem. Do przeciwników porozumienia się
z PSL dołączyli zapewne i zwolennicy PPS. W tej sytuacji do porozumienia z PPS
nie doszło. PSL weszło do struktur Obozu Londyńskiego dopiero w 1969 r. już po
śmierci S. Mikołajczyka41.
Działacze ludowi byli za uczestnictwem PSL w ruchu federalistycznym. Działacze ci uważali, że „rada federalistyczna, do której PSL przystąpił z takim nakładem sił, osłabła obecnie we wszystkich ośrodkach. Jako członkowie Europejskiej
Unii Federalistów możemy się wkrótce doczekać sromotnego wydalenia naszej
organizacji z Unii. Potrzebne, więc było radykalne uaktywnienie pracy na tym
odcinku. Potrzeb tych nie trzeba dowodzić, „są one oczywiste dla każdego, kto
widzi, że w integracji Europy o tyle szanują się czyjeś interesy, o ile są one należycie bronione”. Zgromadzeni przekonani byli, że „prawdopodobnie uda się nam
zdobyć pomoc na zorganizowanie w Paryżu Kongresu Federalistów. Wyzyskalibyśmy tę okazję również do przeprowadzenia obrad PNKD i Rady Europejskiej
PSL. Francuski oddział Free Europe, a konkretnie dyr. Koepplin, obiecał dać na ten
cel 120.000 fr. PSL miało również możliwość zdobycia pomocy w tym względzie
u pewnej amerykańskiej filantropki w Paryżu”42. Kongres Federalistów z udziałem
40
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delegatów PSL odbył się w dniach 16–17 maja 1953 roku w Paryżu. Zgromadzeni
ludowcy byli też za zjednoczeniem emigracji w duchu demokratycznym, aby móc
się porozumieć i być partnerem mocarstw demokratycznych. Wszystko po to, aby
w chwili upadku komunizmu sprawy polskie zostały pozytywnie zaakceptowane
przez mocarstwa zachodnie „w sprawie niemieckiej, polskiej nowej granicy na Zachodzie i Północy Polski”.
Koła PSL w Szwajcarii zgodnie z wytyczonym programem prowadziły ożywioną działalność. Szczególnie koła PSL w 100 tysięcznym mieście Winterthur, gdzie
była liczna Kolonia Polska. Aktywne też były koła w Zurychu i Baden. W czasie
pobytu na kuracji w Szwajcarii Franciszka Wilka – wiceprezesa Rady Naczelnej
PSL i prezesa ZG PSL w Wielkiej Brytanii odbyło się kilka zebrań kół PSL. Podczas tych spotkań Franciszek Wilk znający dobrze wewnętrzne sprawy polskiej
emigracji poruszał cały szereg aktualnych tematów, tak politycznych, jak też gospodarczych i kulturalnych z życia uchodźczego i krajowego oraz kilka problemów
Europy Wschodniej i zagadnień międzynarodowych. W sposób jasny i treściwy
scharakteryzował on najpierw ogólną sytuację Polaków zagranicą, poświęcając
więcej czasu takim zagadnieniom jak sprawa jedności narodowej, wojska, granic, konstytucji kwietniowej, legalizmu oraz działalności Międzynarodowej Unii
Chłopskiej. Poza tym scharakteryzował pod względem ideologicznym trzy obecnie
istniejące ośrodki polityczne emigracji polskiej, jakimi są PNKD, tzw. Rada Polityczna oraz Obóz Sanacyjny Ligi Niepodległościowej. Franciszek Wilk mówiąc
o potrzebie jedności narodowej podkreślił nieustanny wysiłek PNKD, a szczególnie prezesa Stanisława Mikołajczyka, zmierzający do utworzenia jednolitego, demokratycznego ośrodka politycznego, skupiającego stronnictwa historyczne, które
tak owocnie współpracowały ze sobą w Radzie Jedności Narodowej w kraju. Niestety przywódcy PPS oraz Stronnictwo Narodowe, stanąwszy na gruncie totalistycznej konstytucji z 1935 roku „wyciągniętą rękę Obozu Demokratycznego do
współpracy stale odrzucały, łudząc się nadzieją, że przy pomocy tej konstytucji
zdobędą wytrych do władzy w wyzwolonej Polsce”. Franciszek Wilk nie wątpił,
że PSL odnajdzie „drogę do jedności, jedności nie mechanicznej, ale opartej o demokratyczny program działania na rzecz wyzwolenia Polski i ugrupowania w niej
prawdziwej wolności i demokracji”43. Franciszek Wilk mówił, że „o wolność Polski
i w Polsce walczyć można tylko pod sztandarami demokracji i bez takich sojuszników jak gen. F. Franco, do którego po natchnienie jeździł nie tylko gen. Anders, ale
przed nim pan. Tadeusz Bielecki [prezes Stronnictwa Narodowego – R.T.] w 1940
roku”. F. Wilk przypomniał, że po klęsce Francji, T. Bielecki, nie wierząc w zwycięstwo „zgniłego demokratyczno-liberalnego Zachodu też pojechał. Po nim był
Zbigniew Stypułkowski wódz osławionych Narodowych Sił Zbrojnych i obecny
członek Wydziału Rady Politycznej”. W przekonaniu Franciszka Wilka wzorem
43
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dla demokracji polskiej winien być nie F. Franco i jego Alkazar, ale W. Witos,
I. Daszyński i Warszawa z sierpnia 1920 roku. Franciszek Wilk był przekonany,
że sprawa polskich sił zbrojnych na obczyźnie w ujęciu lansowanym przez obóz
sanacyjny z gen. W. Andersem na czele stanowiła poważne niebezpieczeństwo dla
przyszłego ustroju demokratycznego Polski. Franciszek Wilk uważał, że Polska
znalazłaby się, bowiem „nie w służbie narodu, podporządkowanego jego przedstawicielstwu, reprezentującemu wolę narodu, a tylko w służbie kliki sanacji, jako
instrument do ustalenia dyktatury w Polsce”. Z tych też powodów PSL przeciwstawiało się zdecydowanie tego rodzaju mechanizmom Obozu Sanacyjnego w tej
dziedzinie i „kondotierskim ofertom” gen. W. Andersa. Franciszek Wilk uważał, że
„ambicje i zamiary polityczne gen. W. Andersa odsłoniły w pełni, szczerze i z dobrą znajomością swego szefa na łamach londyńskich »Wiadomości« H. J. Łubieński, pisząc o jego talencie »trzymania narodu w garści«, tak samo jak pułku, czy
armii. Rzeczywiście, wiedzą coś o tym byli żołnierze II Korpusu”. Franciszek Wilk
był przekonany, że myśl powołania Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie znajdzie
tylko wtedy poparcie społeczeństwa oraz wszystkich ośrodków politycznych, jeżeli zostanie spełniony jeden warunek, a mianowicie, jeżeli zostanie wyłoniona
wspólna reprezentacja polityczna złożona ze stronnictw historycznych, która w odpowiednim momencie powoła do życia Armię Polską zgodnie z polską racją stanu
zadecyduje o jej użyciu. W ten sposób Polskie Siły Zbrojne byłyby całkowicie
podporządkowane władzy cywilnej, a obecnie reprezentacji politycznej, jak tego
wymagał każdy prawdziwie demokratyczny ustrój państwowy. Obóz demokracji
polskiej – dał wyraz temu stanowisku w sprawie odbudowy Wojska Polskiego
na Zachodzie w znanych uchwałach Wydziału Wykonawczego Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego z 27 sierpnia 1953 roku. W uchwałach tych
zaakceptowano demokratyczne zwierzchnictwo nad Polskimi Siłami Zbrojnymi
sprawowane przez Przedstawicielstwo Narodowe zgodne z demokratyczną Konstytucją z dnia 17 marca 1921 roku44.
Franciszek Wilk uważał, że sprawa utrzymania granic zachodnich Polski na
Odrze i Nysie mimo, że była „przedmiotem gorącej troski zarówno społeczeństwa w kraju jak i największych wysiłków polskiego Obozu demokratycznego
wymagała dalszych działań”. Obrona Polskich Ziem Zachodnich była „jednym
z najważniejszych celów polityki zagranicznej PNKD”. Franciszek Wilk powiedział, że „oszczerstwa i wymysły w tej sprawie naszych wrogów i przeciwników
politycznych nie zaszkodziły ani Ruchowi Ludowemu ani Obozowi Demokratycznemu. Niestety przyniosły one korzyści tylko niemieckiej propagandzie rewizjonistycznej i reżymowi komunistycznemu w kraju”. Franciszek Wilk uważał,
że „emigracyjni krzykacze i germanofilscy paszkwilanci posługują się tymi metodami, jako zasłoną dymną, ukrywającą ich własne cele i zamiary” podważając
44
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istnienie tej granicy45. Franciszek Wilk mówiąc o granicy wschodniej stwierdził,
że ruch ludowy kierował się „w swych poglądach i dążeniach przede wszystkim
myślą położenia kresu wielowiekowym waśniom i sporom »o miedzę« i ułożenia
przyjaznych i dobro sąsiedzkich stosunków i ścisłej współpracy z wolnymi narodami Ukrainy, Białorusi i Litwy”. Stojąc na tym stanowisku Ruch Ludowy odrzucał obłudne i zakłamane frazesy mocarstwowe Polski „od morza do morza”46.
W sposób wyraźny Franciszek Wilk, jako członek władz naczelnych PSL,
stwierdził że ruch ludowy nie mógł się zgodzić na uznanie Konstytucji z 1935
roku, ponieważ była ona jego zdaniem „źródłem wszelkich nieszczęść narodu
polskiego”. Franciszek Wilk podkreślił z naciskiem, że ruch ludowy, nigdy się
nie zgodził „aby jej totalitarne zasady służyły za podstawę przyszłego ustroju
Polski. Konstytucja ta zrodzona i wprowadzona w życie w atmosferze gwałtu
i bezprawia, nie może sobie rościć żadnej pretensji do legalizmu prawdziwego,
który swą moc prawna czerpie z woli ludu. Obrona zaś totalnego bezprawia,
jakim jest legalizm sanacyjny jest działaniem, skierowanym przeciw wolności
i prawom politycznym jednostki, będących podstawą współżycia demokratycznego obywateli”47.
Franciszek Wilk charakteryzując „istniejące ośrodki polityczne na emigracji
przeciwstawił demokratyczne oblicze i dążenia PNKD totalizmowi grupy sanacyjnej, skupionej wokół symboli tzw. legalizmu”. Franciszek Wilk „naświetlił plastycznie sztuczny twór polityczny, jakim jest tzw. Rada Polityczna oparta na współpracy Polskiej Partii Socjalistycznej z faszyzującym Stronnictwem Narodowym.
To nieprawe małżeństwo stron o tak przeciwstawnych ideologiach, programowych
i tradycjach wskazuje wyraźnie, jak małą rolę odgrywa moment ideologiczny
w życiu i działalności tych stronnictw. Ambicje osobiste pewnych przywódców
i kombinacje, nieraz bardzo przyziemne innych działaczy wzięły górę nad podstawowymi interesami sprawy polskiej”48.
Franciszek Wilk poinformował też działaczy PSL o działalności MUCh. Stwierdził on, że „owocna działalność Międzynarodowej Unii Chłopskiej, której przewodniczy prezes Mikołajczyk i w której pracach Polskie Stronnictwo Ludowe tak
żywy bierze udział, a w szczególności przebieg i dorobek Trzeciego Kongresu Unii
miał dla ruchu chłopskiego duże znaczenie. Mówca zwrócił szczególną uwagę na
jej doniosłe znaczenie w kształtowaniu przyszłych stosunków Wschodnio-Południowej Europy. Jej istnienie i ożywiona działalność stanowiła widoczny dowód
chłopskiej solidarności i tężyzny narodów ujarzmionych, oraz oporu mas chłopskich za kurtyną przeciw komunistycznej dyktatury”49.
45
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Spotkania tego typu umacniały organizacyjnie i ideowo członków PSL na emigracji. Jak wynikało z wystąpień Franciszka Wilka PSL było bardzo przywiązane
do odbudowy demokratycznej Polski, bez dyktatury wojskowej państwa sprawiedliwego, prowadzonego pokojową polityką. Ludowcy, licząc się z geopolitycznym
układem w Europie i świecie, jako jedyni zrezygnowali z walki o kresy wschodnie. Pozostałe obozy polityczne żyły mrzonkami odbudowy wpływów polskich na
Wschodzie kosztem Litwinów, Białorusinów, Ukraińców. Jak wiadomo było to od
1944 roku niemożliwe i tak już pozostało do dzisiaj50.
Z tych też powodów PSL i jego przywódca byli zwalczani przez pozostałe obozy
polityczne. W postawie polityków sanacyjnych, narodowych, nawet socjalistycznych było wiele pogardy dla chłopskich przywódców i ich wizji świata. W tego typu
działaniach szczególnie celowali politycy obozu postsanacyjnego. Wielu z nich
nie poczuwało się do ogromu krzywd, jakie obóz Marszałka Józefa Piłsudskiego
wyrządził ruchowi ludowemu i jego przywódcom, oraz wsi polskiej w latach 20.
i 30. XX wieku. Z rąk sił policyjnych zginęły dziesiątki chłopów, a wielu także
było więzionych, prześladowanych. Nawet w warunkach emigracyjnych politycy
ci poza nielicznymi wyjątkami nie potrafili odciąć się od swojej niechlubnej historii
i ją potępić51. Z tych też powodów robiono wszystko, aby rozbić PSL. Każdy konflikt w jego szeregach był wykorzystywany, aby go unicestwić.
W 1954 roku organizacja PSL-owska w Szwajcarii, kiedy doszło do konfliktu
w łonie NKW PSL, który wstrząsnął podstawami tego ugrupowania na emigracji
stanęła po stronie prezesa Stanisława Mikołajczyka. Podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków PSL w Szwajcarii, w dniu 29 października
1954 roku w Zurychu, po zapoznaniu się z treścią Okólnika Naczelnego Komitetu
Wykonawczego z dnia 12 października 1954 roku dotyczącego ustąpienia prezesa
Stanisława Mikołajczyka ze stanowiska Prezesa PSL, poddało „powstałą sytuację
gruntownej analizie, zajmując przy tym stanowisko wobec godzących w spoistość
i interesy Stronnictwa rozbieżności, panujących wśród członków NKW PSL”.
W obliczu tak groźnej sytuacji godzącej w podstawy istnienia PSL uchwalono
przez aklamację rezolucję w której napisano, że „istniejące rozdźwięki i różnice
zadań w łonie NKW PSL, jak to wyraźnie z Okólnika Naczelnego Komitetu Wykonawczego wynika, napawają Nadzwyczajne Walne Zebranie głęboką troską. Zebrani stwierdzają, że zmian personalnych powstałych w NKW PSL w wyniku tarć
wewnętrznych wśród członków, usankcjonowanych Okólnikiem Naczelnego Komunikatu Wykonawczego do wiadomości nie przyjmują”. W dalszej części rezolucji napisano, że „zebrani z naciskiem podkreślają, że dopuszczenie do wybuchu
kryzysu we Władzach Naczelnych naszego Stronnictwa w chwili, gdy rozkład moralny i polityczny totalitarnego obozu sanacji potwierdził słuszność polityki PSL,
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jest alarmującym symptomem zastraszającego zaniku poczucia odpowiedzialności
u członków NKW PSL. Jak niezliczone wypadki z życia politycznego wskazują,
rozbicie, które bierze swój początek u góry organizacji, prowadzi ja nieuchronnie
ku upadkowi. Każdy też zatarg w Stronnictwie u podstaw którego leżą motywy natury personalnej uderza bezpośrednio w jego egzystencję”. Z tego też powodu „zebrani wyrażali swoją stanowczą dezaprobatę z niezrozumiałego faktu, że zarówno
rezygnacja prezesa Mikołajczyka z kierownictwa Stronnictwa, jak i pospieszne
przyjęcie tego ustąpienia przez pozostałych członków NKW PSL, odbyły się bez
informowania i konsultowania, tak delegata NKW na Zachodnią Europę, członka Rady Naczelnej i przewodniczącego Rady Europejskiej PSL, prof. Stanisława
Kota, jak i Zarządów krajowych PSL w Europie. W ten sposób podstawowe prawa członków zostały zbagatelizowane przez popierających członków NKW PSL,
brzemienną w swych skutkach decyzję, jaką było przyjęcie rezygnacji prezesa Mikołajczyka. Uzasadnienie zaś przez NKW PSL powodów tego ustąpienia jakoby
chęcią wycofania się prezesa Mikołajczyka z życia politycznego, z czym się on
rzekomo już od dłuższego czasu nosił, nie przekonało członków PSL w Szwajcarii.
Zdaniem Zebranych, prezes Mikołajczyk nie należał do rzędu tych ludzi, którzy
uchylają się od odpowiedzialności i obowiązków spraw publicznych. Wprost przeciwnie, cała jego dotychczasowa działalność publiczna jest nacechowana ofiarnym
poświęceniem się służeniu doboru spraw obywatelskich i państwowych, będących
jego celem życiowym. Stąd też motywy jego ustąpienia z prezesury PSL, mają
zdaniem Zebranych swe źródło jedynie w nieporozumieniach między członkami
NKW PSL, wysoce szkodliwych dla Stronnictwa”52.
Z tego powodu zebrani przyjmując „z radością do wiadomości decyzję Mikołajczyka cofnięcia przez niego rezygnacji ze stanowiska Prezesa PSL. Przy tej okazji
wyrażając mu całkowite zaufanie dla jego poczynań, realizujących konsekwentnie
i nieugięcie cele Stronnictwa oraz uznanie dla jego bezkompromisowej postawy
w walce, tak z czerwonym totalizmem komunistycznym jak i sanacyjnym faszyzmem. Wobec cofnięcia rezygnacji przez prezesa Mikołajczyka, Zebrani uważają
postanowienia trzech członków NKW PSL oraz jednego członka Rady Naczelnej
z dnia 28 września br. odnośnie funkcji Prezesa PSL za bezprzedmiotowe. Wychodząc z założenia na podstawie Statutu tylko Kongres PSL jest władny usunąć lub
odwołać Prezesa Stronnictwa członkowie PSL w Szwajcarii, stwierdzają, że fakty
dokonane lub próby zmierzające do podważenia autorytetu Prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka są sprzeczne z postanowieniami Statutu i interesów Stronnictwa, stąd też w żadnym wypadku nie mogą one obowiązywać PSL w Szwajcarii”.
Zebrani wyrażali ubolewanie z powodu uzyskania przez NKW PSL podpisanej
przez prezesa Mikołajczyka deklaracji lojalności, niedopuszczalnego dokumentu
w Stronnictwie demokratycznym, jakim jest PSL, opierającym swoje istnienie na
52
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fundamencie wzajemnego zaufania”. W końcowej części uchwały Zebrani, pomimo, że mandaty członków NKW PSL wybranych na Kongresie w Kraju uznali
bez zastrzeżeń, dla zapobieżenia jednak podobnym kryzysom, jaki obecnie PSL
przeżywa, jak też dla mocniejszego powiązania władz z organizacjami krajowymi,
domagają się jak najszybszego zwołania Kongresu PSL celem uzupełnienia władz
naczelnych”. Członkowie PSL w Szwajcarii zebrani na Nadzwyczajnym Walnym
zebraniu „darząc Prezesa Mikołajczyka oraz członków NKW PSL pełnym zaufaniem oraz wierząc w ich dobrą wolę, zwracają się do nich z gorącym apelem, aby
zapomnieli, co ich dzieli, a wrócili do tego, co ich i nas wszystkich łączy – do stanu
wzajemnego zaufania miedzy członkami NKW PSL, do harmonijnej współpracy
w duchu braterskiej solidarności i lojalności”53.
Niestety tego typu apele płynące od poszczególnych okręgów PSL z Europy
Zachodniej, ale także od kół PSL w Stanach Zjednoczonych nie spowodowały pogodzenia się zwaśnionych przywódców ruchu ludowego. Doszło do głębokiego
podziału w postawach emigracyjnego PSL. Z perspektywy lat wydaje się jednak,
że to Stanisław Mikołajczyk, jako przywódca PSL i wspierający go w większości
członkowie tego ruchu obronili jego niezależność. Wielu z przywódców PSL poszło na układ z wrogami ruchu ludowego, zwalczającymi go na emigracji i w kraju.
Drogę taką wybrali, jako pierwsi Stefan Korboński i Kazimierz Bagiński, po nich
Stanisław Bańczyk, Stanisław Wójcik, Władysław Zaremba – członkowie kierownictwa PSL do 1954 r. Część z nich wróciła do PSL jeszcze przed śmiercią S. Mikołajczyka w 1966 r. np. S. Bańczyk, a po jego śmierci w PSL znalazł się znowu
S. Korboński54.
Grupa ludowcowa w Szwajcarii działała aktywnie do początku lat 60-tych
XX wieku. Jej delegaci wchodzili w skład władz naczelnych. Najwyżej, bo do
ścisłego kierownictwa PSL weszli K. Bliźnia i P. Miszczak. Na przełomie lat
50/60-tych XX wieku działacze ci zaatakowani przez zbrodniczy aparat bezpieczeństwa peerelowskiego MSW wycofali się z działalności w szeregach PSL.
Moczarowsko-gomułkowscy agenci aparatu bezpieczeństwa rozbili ten aktywny,
liczący ok. 70 osób, ośrodek ruchu ludowego działający na terenie Szwajcarii. Jednak mimo wysiłków nie zdołali unicestwić PSL na emigracji. Przetrwało ono do
roku 1989 roku. Najmłodsza część działaczy PSL na emigracji doczekała się politycznego unicestwienia partii komunistycznej czyli PZPR.
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Summary
Romuald Turkowski – Establishment and activity of the Polish
People’s Party in the Swiss Confederation after World War II
This article presents the activity of a group of several dozen folk activists who were
thrown to Switzerland during World War II. In this community, they were mainly Polish
soldiers interned in 1940 in Switzerland. After World War II, some of them stayed in Switzerland for good. Among these emigrants, in 1945, a group of Poles started active activity
under the direction of Eng. Paweł Miszczak, the PSL in this country. They organized and
published the periodical “Wieś Polska” in the years 1945–1946. Due to the education of
this peasant group, they organized conferences and ideological and political meetings. They
were a strong support for the president of the PSL in exile Stanisław Mikołajczyk. Despite
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the attacks of the security apparatus of the People’s Republic of Poland, blackmail, and
bribery attempts made by intelligence agents of the People’s Republic of Poland, the PSL in
Switzerland, especially in the 1950s, was an important link in the exile activity of peasants
with a clearly anti-communist face.
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Działalność kuratora okręgu dolnośląskiego
Jana Dębskiego w latach 1945–1947
na rzecz budowy szkolnictwa na Ziemiach
Odzyskach oraz powołania Liceum Śląskiego
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The activity of the curator of the Lower Silesia
district, Jan Dębski in 1945–1947 for the construction
of education in the Recovered Territories and the
establishment of the Silesian Secondary School.
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Po II wojnie światowej w wyniku decyzji mocarstw światowych w skład Rzeczpospolitej weszły Ziemie Zachodnie, dotychczas znajdujące się w jurysdykcji Niemiec. Wymuszało to natychmiast po zakończeniu walk zbrojnych podjęcie pracy
na rzecz powołania polskiej administracji, a także szkolnictwa na nowych terenach.
Specyficzna sytuacja panowała na Dolnym Śląsku, który był gospodarczym zapleczem Niemiec. Został oswobodzony przez radziecki I Front Ukraiński w kwietniu
1

Temat podejmuję również w monografii naukowej: M. Ratyński, Jan Dębski (1889-1976). Polityk
kompromisu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2019. W 2022 r. nakładem
Muzeum Historii Polski ukażą się z moim wstępem i opracowaniem Wspomnienia Dębskiego
jako XIV tom serii 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki.
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1945 r. Wojna dotknęła Dolny Śląsk w ogromnym stopniu, był bowiem intensywnie broniony przez armię niemiecką. Panującą na Ziemiach Odzyskanych anarchię
pogłębiały masowe akcje osiedleńcze, które rozpoczęto wiosną 1945 r. Plagą był
wzrost przestępczości, bandytyzmu i prostytucji. Zniszczenia wojenne spotęgował
masowy szaber w drugiej połowie 1945 r. i na początku 1946 r.2
Praca na rzecz rozwoju szkolnictwa na Dolnym Śląsku należała do szczególnie
trudnych. Tworzenie struktur szkolnych było ogromnym wyzwaniem, ponieważ
Polska przejęła przestarzałe budynki i sprzęt zniszczony na skutek działań wojennych. Działania oświatowe należało prowadzić wśród społeczeństwa napływowego, nieposiadającego poczucia stabilizacji3. Zręby polskości budowała niewielka
grupa autochtonów, a także osadnicy z polski centralnej, repatrianci oraz reemigranci z innych krajów4. Nie można było nawiązać – w przeciwieństwie do Mazur,
Warmii czy Opolszczyzny – do miejscowej tradycji szkolnictwa polskiego, a jedynie w treściach kształcenia odwoływać się do polskości Dolnego Śląska5.
Duże zasługi w budowie szkolnictwa położył pełniący w latach 1945–1947
funkcję kuratora okręgu dolnośląskiego Jan Dębski (1889–1976), jeden z czołowych liderów ruchu ludowego w okresie międzywojennym. Okres pełnienia przez
niego funkcji był czasem intensywnego rozwoju i permanentnej reorganizacji
szkolnictwa6.
Urodzony w Mircu w powiecie iłżeckim, wywodzący się z zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Prawdzic Dębski był od młodości aktywnym działaczem społecznym
i politycznym. W okresie nauki szkolnej w Radomiu oraz studiów na Uniwersytecie
w Leodium był członkiem Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. W latach 1913–1914
piastował stanowisko prezesa Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, federacyjnej niepodległościowej organizacji skupiającej studentów zagranicznych uczelni. Dębski
z wykształcenia chemik, świetnie znający kilka języków obcych, w okresie I wojny
2

3

4

5

6

B. Dolata, Wyzwolenie Dolnego Śląska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970,
s. 210–227; T. Szarota, Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969, s. 126–130; S. Dąbrowski, Ruch ludowy na Dolnym
Śląsku 1945–1980 (działalność społeczno-gospodarcza, oświatowa i kulturalna), Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa–Wrocław 1985, s. 13 i 23.
A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław 1989, s. 5.
Liczba autochtonów żyjących na Dolnym Śląsku wynosiła 30–40 tys., R. Fudali, Przemiany roli
społecznej nauczycieli na Dolnym Śląsku w latach 1945–1975, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 38–41.
W województwie wrocławskim po wojnie nadal żyło wiele osób narodowości niemieckiej. Mimo
opuszczenia tych terenów w 1945 r. przez prawie pół miliona Niemców, 15 II 1946 r. na ogólną
liczbę 1 934 791 mieszkańców Dolnego Śląska ludność niemiecka stanowiła aż 1 234 125 osób,
A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym Śląsku…, s. 5 i 57; B. Potyrała, Organizacja szkolnictwa powszechnego na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław 1986, s. 3–4.
A. Smołalski, Szkolnictwo podstawowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1965, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, s. 82; B. Potyrała, Organizacja szkolnictwa…, s. 11 i 19.
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światowej należał do Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej. Pełnił w niej stanowisko sekretarza oraz przewodniczącego Wydziału Nauki Pozaszkolnej. Był jednym
z współtwórców Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu, w którym sprawował
funkcję inspektora (wicedyrektora). Jako nauczyciel przyrody został zapamiętany
przez uczniów jako świetny pedagog i doskonały wykładowca nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności. W 1918 r., po odbyciu kursu pedagogicznego, Dębski objął funkcję dyrektora Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie.
W mieście nawiązał bliższe kontakty z ludowcami oraz dołączył do Polskiego Stronnictwa Ludowego (od listopada 1918 r. PSL „Wyzwolenie”).
W latach 1919–1930 Dębski piastował mandat posła RP początkowo z ramienia
PSL „Wyzwolenie”, następnie od 1920 r. PSL „Piast”. Był jednym z najważniejszych parlamentarzystów. Zajmował liczne stanowiska, m.in. przewodniczącego
Komisji Administracyjnej (1919–1922), Komisji Spraw Zagranicznych (1923–
1927) oraz wicemarszałka Sejmu RP (1925–1927). Na forum ruchu ludowego należał do najbliższych współpracowników Macieja Rataja, trzykrotnie pełnił funkcję
prezesa Klubu Parlamentarnego PSL „Piast” (1920–1921, 1923 i 1926) oraz w latach 1921–1931 wiceprezesa PSL Piast. W maju 1926 r. Dębski był kandydatem
kół lewicowych i centrowych związanych z Józefem Piłsudskim na premiera.
W latach trzydziestych Dębski był związany z Ligą Morską i Kolonialną, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego (1932–1935) oraz
dyrektora Biura (1935–1938). Piastował także stanowiska wiceprzewodniczącego
Funduszu Obrony Morskiej, wiceprzewodniczącego Polskiego Związku Zachodniego, prezesa Federacji Stowarzyszeń Przyjaciół Ligi Narodów oraz członka zarządu Towarzystwa Pomocy Polonii Zagranicznej. W 1938 r. został z nominacji
prezydenta RP Ignacego Mościckiego senatorem. Należał do grona senatorów niezależnych. W sierpniu 1939 r. był przewodniczącym polskiej delegacji w obradach
Unii Międzyparlamentarnej, podczas którego wygłosił zdecydowane antyniemieckie przemówienie.
Po zakończeniu wojny, którą przeżył w ukryciu przed hitlerowskim okupantem, Dębski objął z rekomendacji ministra oświaty Czesława Wycecha stanowisko
kuratora okręgu dolnośląskiego. Natychmiast po objęciu stanowiska energicznie
zabrał się do pracy. Radą i pomocą służyli mu doświadczeni pracownicy kuratorium. Dębski poświęcił również sporo czasu na analizę nie tylko dokumentów
ministerialnych, ale także archiwów dotyczących stanu szkolnictwa niemieckiego
na terenach Dolnego Śląska przed drugą wojną światową.
Na Dolnym Śląsku, podobnie jak na innych ziemiach wyzwolonych, pierwsze
szkoły polskie powstawały samorzutnie z inicjatywy nauczycieli. Uruchamianie
placówek oświaty miało być bowiem dowodem rzeczywistego przejmowania Dolnego Śląska przez państwo polskie7. Panujący wówczas nastrój dobrze obrazuje re7

R. Fudali, Przemiany roli społecznej…, s. 49–50.
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lacja pracownika kuratorium Edwarda Stubiedy: „Gorąco witaliśmy każdą wiadomość o nowo zorganizowanej szkole. Wiele z nich powstawało bez udziału administracji szkolnej. Metodą żywiołu”8. We wrześniu 1945 r., kiedy Dębski obejmował
urząd kuratora, na terenie województwa wrocławskiego działało 25 przedszkoli,
500 szkół podstawowych i 18 średnich, a także 2 szkoły zawodowe9.
Dębski wspólnie z pracownikami kuratorium przygotował program funkcjonowania szkół na Dolnym Śląsku. Działania te wymagały często wydania konkretnych
instrukcji, o czym wspominał w pamiętniku: „Byłem przeciwnikiem biurokracji.
Pruskiej dyscypliny w stosunkach do nauczycieli i uczniów. Jednak w warunkach
powojennych, zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych, trzeba było odgórnie regulować wiele spraw, pozostawiając inspektorom, dyrektorom, kierownikom metodę,
taktykę postępowania dla osiągnięcia wspólnych dla wszystkich celów”10.
Krajowy system edukacyjny został oparty na zasadach jednolitości, bezpłatności,
publiczności i obowiązkowości. Dzieci miały uczęszczać do przedszkola, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletniego liceum. Zaplanowano obowiązkowe dokształcanie zawodowe młodzieży, która nie uczęszczała do żadnej placówki edukacyjnej do osiemnastego roku życia. Celem szkoły było również zachęcanie młodych
ludzi samodzielnej inicjatywy oraz pokazywanie Ziem Zachodnich z jak najlepszej
strony11. We wrześniu założenia te Dębski przedstawił w okólniku kolportowanym
wśród nauczycieli. W piśmie powtarzał tezy ministerialne: „W imieniu służby składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wydajną pracą zorganizowali dotychczas setki szkół polskich. Oczekuję, że duch twórczej, planowanej i wytrwałej
pracy ożywiać będzie szeregi nasze, przeniknie uczącą się młodzież i zapewni nie
słabnący rozkwit szkolnictwa na Dolnym Śląsku. Zawołaniem naszym w roku szkolnym 1945/46 będzie: »Każde dziecko w wieku szkolnym w szkole polskiej. Każdy
dorosły Polak musi umieć czytać i pisać, znać geografię i historię Polski, a w szczególności geografię i historię ziemi praojców, na której teraz osiadł«”12.
Podczas I Zjazdu Inspektorów Szkolnych we Wrocławiu 5–6 października
1945 r. Dębski miał możliwość rozwinięcia poglądów dotyczących roli edukacji.
Zwracał wówczas uwagę na znaczenie Dolnego Śląska w polityce krajowej, a jego
powrót do macierzy pokazywał w wymiarze historycznym: „Powracając do dziedzictwa Piastów pamiętać musimy, że trzeba było dwóch wojen światowych, morza
8

9

10

11
12

E. Stubiedo, Start wrocławskiej oświaty [w:] Trudne dni (Wrocław 1945 r. we wspomnieniach
pionierów), t. 1, pod red. M. Markowskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960,
s. 222.
A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym Śląsku…, s. 63; J. Dębski, Rozwój szkolnictwa na Dolnym
Śląsku, „Dziennik Polski” nr 127 z 9 V 1946 r., s. 7.
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (BZNO), J. Dębski, Wspomnienia z lat 1889–1973, t. 3, sygn. 15354/II, k. 556–557.
Tamże, k. 557.
Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego [dalej: DzUKOS], nr 1, Wrocław 1945, s. 17.
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krwi przelanej, w której nie zabrakło krwi polskiej obficie przelanej na wszystkich
polach bitew, by Polska wróciła nad Bałtyk i na cały Śląsk. To jedno. A drugie,
że traktaty i umowy nie były nigdy granitową podstawą, na której naród zwycięski może beztrosko budować swoją przyszłość. Zwycięstwo musi być wyzyskane,
utrwalone i umocnione pracą kolejnych pokoleń”13.
Ostrzegał też przed istniejącym w dalszym ciągu zagrożeniem niemieckim:
„Niemcy podejmując dwukrotnie wyprawę na podbój Europy, która Polsce miała przynieść zagładę państwową i narodową, zostały pobite i rozgromione. Nie
przestają jednak być narodem liczebnie większym od nas, pracowitym, solidarnym
i karnym w działaniu, wiernym ślepo każdej swojej komendzie. Kto nam zaręczy,
że taki czy inny obłęd, taki czy inny szaleniec nie opanują znowu bezkrytycznego narodu niemieckiego?”14. Kontynuując wystąpienie, podkreślał znaczenie powszechności i bezpłatności nauki. Krytykował zaniechania w tym zakresie ze strony władz sanacyjnych: „Wszystkim dzieciom musimy zapewnić równe warunki
nauki, a więc: dzieci ze szkół powszechnych niższego stopnia, mówiąc dawną nomenklaturą, winny znaleźć się w szkole wyższego stopnia, która prowadzi, zbliżając się dzisiaj, do szkoły średniej […]. Byłoby marnotrawstwem społecznym, gdyby dzieci najzdolniejsze, talenty z Bożej Łaski, zamiłowania wrodzone młodzieży
nie zostały przez nas spostrzeżone i pozostawione własnemu losowi”15. Według
Dębskiego istotną rolę w procesie nauczania winien odgrywać regionalizm. Do
zadań nauczycieli należało emocjonalne związanie dzieci z Dolnym Śląskiem, aby
na terenach odzyskanych zakładały swoje rodziny. Realizacja tego celu wymagała
przygotowania odpowiedniego fundamentu poprzez zapoznanie młodzieży z kulturą i historią Dolnego Śląska: „Młodemu pokoleniu Polaków nie może być obcą
na tej ziemi jej przeszłość, jej krajowe bogactwa naturalne, bogactwa wytwarzane
rękoma ludu polskiego, który został zalany falą germańskiego najazdu […]. Oczywiście wiedzę o Śląsku trzeba rozpocząć w szkole od dobrej znajomości najbliższej
okolicy, najbliższego miasta, najbliższych bogactw naturalnych i ośrodków życia
przemysłowego. Z szeregów tej młodzieży mają wyrosnąć przecież znawcy stosunków miejscowych, wyszkoleni pracownicy na roli, w mieście i w fabryce dolnośląskiej. Mogą i powinni jednak młodzi utrzymać, o ile to jest możliwe, łączność ze
stronami rodzinnymi, być łącznikami Śląska z innymi województwami Polski”16.
Kolejnym spotkaniem na szczeblu wojewódzkim był Zjazd Dyrektorów Szkół
Średnich Ogólnokształcących, Zawodowych i Kształcenia Nauczycieli 7 października 1945 r. Na początku konferencji Dębski stwierdził, że polityka niemieckiego
okupanta zmierzała do wyniszczenia polskiej młodzieży, która stanowi przecież
przyszłość narodu. Obok sprawozdania z dotychczasowej działalności, kurator pre13
14
15
16

Tamże, s. 32.
Tamże.
Tamże, s. 35.
Tamże, s. 35–36.
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zentował swoje poglądy dotyczące przyszłych celów i zadań szkół średnich na Dolnym Śląsku. Placówki oświatowe w nowych warunkach miały zapewnić możliwie
najlepszy poziom edukacji. Ważne było również zapewnienie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy: „Dlatego też sprawa burs i internatów dla młodzieży zamiejscowej staje się sprawą równorzędną z organizowaną szkołą. […] Z tych
burs powinna też korzystać młodzież zamiejscowa, ucząca się w pełnej ośmioklasowej szkole powszechnej. Łączność, jaką będą utrzymywały Inspektoraty szkolne
z Dyrektorami szkół średnich, musi zapewnić jedno przynajmniej, by każde dziecko zdolne szkoły powszechnej, znalazło się w szkole średniej – tego czy innego
typu”17. Dębski podkreślał ważne zadanie szkolnictwa zawodowego, które pozwoli
uzupełnić brak wykwalifikowanych pracowników w przemyśle: „Trzeba skończyć
z przesądem niższości szkoły zawodowej. Ta ostatnia nie zamyka zdolniejszym
drogi do wyższych studiów. Natomiast ma tę przewagę nad szkołą ogólnokształcącą, że społeczeństwu i jednostce daje prędzej korzyści. Dlatego apeluję do Dyrektorów Szkół ogólnokształcących, by urabiali wśród młodzieży opinię na rzecz
szkoły zawodowej, skierowali uczniów wykazujących w tym kierunku uzdolnienia
i zamiłowania, do tej szkoły”18.
Dębski w swoim wystąpieniu podkreślał demokratyczny charakter placówek
edukacyjnych, które powinny kształtować poczucie humanizmu wśród najmłodszych. Instytucjami zachęcającymi do podejmowania inicjatywy miały być samorządy uczniowskie oraz Związek Harcerstwa Polskiego: „Demokrację polską trzeba
wychować już w szkole. Młodzież winna nauczyć się rządzić sobą, mieć poczucie
odpowiedzialności za życie zbiorowe szkoły, praktykować te formy życia społecznego, gospodarczego, które stosować ma w wieku dojrzałym. Samorząd poważnie
potraktowany, współdzielczość, wzajemna pomoc, szkolenie cnót obywatelskich
mają być środkami prowadzącymi do tego celu”19
Nauczyciele w okresie pionierskim byli zmuszeni do samodzielnego organizowania lub wykonywania pomocy szkolnych i materiałów naukowych20. Administracja nie pozostała jednak bierna na zgłaszane potrzeby. W prasie zamieszczono apel do społeczeństwa o pomoc w zdobywaniu książek21. Na przełomie 1946
i 1947 r. kuratorium współpracowało z Ministerstwem Informacji i Propagandy,
dzięki czemu do szkół rozsyłano darmowe zeszyty dla uczniów z najuboższych rodzin22. Aktywnością wykazywała się także młodzież, która angażowała się w akcje
pozyskiwania podręczników niezbędnych do nauki23.
17
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22
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Tamże, s. 37.
Tamże, s. 38.
Tamże, s. 39.
R. Fudali, Przemiany roli społecznej…, s. 46–47.
A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym Śląskim…, s. 71.
Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Informacji i Propagandy (MIiP), sygn. 554, k. 23.
Pod koniec 1945 r. z Dębskim skontaktował się rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stefan Pieńkowski, znany mu z czasów studenckich jako pracownik katedry fizyki na Uniwersyte-
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W trosce o zdrowie młodego pokolenia, z inicjatywy kuratorium powstało
w 1946 r. kilkanaście sportowych placówek m.in. Ośrodek Sportów Zimowych
w Szklarskiej Porębie oraz Szkolny Ośrodek Sportów Wodnych we Wrocławiu24.
Pamiętano również o apelu Dębskiego w sprawie uruchamiania burs szkolnych
i internatów. W 1945 r. zakwaterowanie i opiekę dla uczniów zapewniały w województwie 2 internaty, a w lutym 1946 r. działało już 36 jednostek tego typu. W październiku 1946 r. powołano Towarzystwo Burs i Stypendiów, które organizowało
kwesty na cele stypendialne25. Powstawało coraz więcej bibliotek. W 1946 r. funkcjonowało ich w województwie łącznie 59, a na koniec 1949 r. już 35226.
Dębski w praktyce realizował postulat zgłoszony przez siebie podczas I Zjazdu Inspektorów Szkolnych. Wyszedł m.in. z interesującą inicjatywą łączącą
regionalizm z dydaktyką: „Pierwszą naszą troską było uruchomienie szkół powszechnych i dostarczenie młodzieży książki polskiej, podręczników. Pani dr
Ewa Maleczyńska spełniła i nasze gorące życzenie, by do bibliotek młodzieży,
a nie tylko dla niej, bo i dla nauczycieli, dać książkę o Dolnym Śląsku”27. Publikacją tą był krótki tekst pt. Z dziejów naszego Śląska wydany w 1946 r. nakładem
Książnicy Spółdzielczej ZNP.
Problemem, z którym musiał mierzyć się Dębski jako kurator, były braki kadrowe. 30 marca 1946 r. na Dolnym Śląsku funkcjonowało już 114 przedszkoli, ponad
900 szkół powszechnych, 11 zawodowych, 8 rolniczych i 4 szkoły techniczne, którym patronowało Ministerstwo Przemysłu. W artykule opublikowanym na łamach
„Dziennika Polskiego” w maju 1946 r. Dębski pisał: „Tempo rozwoju nieco zmalało, niemniej jeszcze wciąż jest silne […]. Dolny Śląsk był kiedyś ziemią »mlekiem i miodem płynącą«. Wierzę głęboko, że praca polska odtworzy i uruchomi
wszystkie warsztaty we wsi i w miastach. Do tego celu kształcimy i wychowujemy
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cie w Leodium. Poprosił on dawnego znajomego o pomoc w zbieraniu materiałów naukowych
niezbędnych do kształcenia studentów, BZNO, J. Dębski, Wspomnienia…, t. 3, sygn. 15354/II,
k. 583–584. Dębskiego szczególnie ucieszyło przywiezienie lwowskich zbiorów Ossolineum
do Wrocławia. W jednym ze swoich artykułów stwierdził: „Wierzymy i pragniemy, że za tym
pierwszym transportem przyjdą następne, że całość Ossolineum znajdzie się we Wrocławiu, że za
książkami, zbiorami nadjadą Ossoliniacy, którzy tyle zasług ponieśli w uratowaniu Ossolineum
w czasie wojny. Ossolineum może dać Wrocławiowi przyszłość, a o tym trzeba przecież pamiętać, by Wrocław był wielkim ogniskiem kultury i nauki polskiej, promieniującym na zachód,
sięgającym i do bratnich sąsiedzkich narodów słowiańskich”, J. Dębski, O mienie kulturalne dla
Wrocławia, „Pionier” nr 217 z 30 VIII 1946 r., s. 1.
Tenże, Rozwój szkolnictwa na Dolnym Śląsku, „Dziennik Polski” nr 127 z 9 V 1946 r., s. 7;
BZNO, J. Dębski, Wspomnienia…, t. 3, sygn. 15354/II, k. 579.
A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym Śląskim…, s. 83. Warto odnotować, że Towarzystwo Burs
i Stypendiów było najlepiej ocenianym przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych stowarzyszeniem
na terenie województwa wrocławskiego, AAN, Ministerstwo Ziem Odzyskanych [dalej: MZO],
sygn. 241, k. 19.
J. Szocki, Biblioteki publiczne Dolnego Śląska (1945–1968), „ŚKH Sobótka” 1970, nr 3, s. 493–
494.
BZNO, J. Dębski, Wspomnienia…, t. 3, sygn. 15354/II, k. 574.
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młodzież polską na Dolnym Śląsku, będąc przekonani, że obok cywilizacji materialnej dbać będziemy o poziom kultury duchowej”28. Dynamiczny rozwój sieci
szkolnej wymuszał stały napływ nowych osadników, którzy przybywali na te tereny wraz z dziećmi w wieku szkolnym. Dopiero 1948 r. zamknął ruchy migracyjne.
W styczniu 1947 r. na Dolnym Śląsku działało 16 gimnazjów, 11 liceów, 9 szkół
dokształcających zawodowo i 6 szkół przysposobienia zawodowego29. 1 października 1947 r. (Dębski nie był już wtedy kuratorem) w województwie wrocławskim
działało 1359 szkół podstawowych30. Braki w kadrze nauczycielskiej występowały
pomimo zatrudniania osób bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Było to
jednak jedyne możliwe w tamtym czasie rozwiązanie, chociaż niosło realną groźbę
obniżenia efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej szkół.
Od 1 stycznia 1946 r. Ministerstwo Oświaty przejęło od Ministerstwa Opieki
Społecznej obowiązki związane z nadzorem prawnym i troską o los osieroconych
dzieci. Na skutek przeniesienia kompetencji, kuratoria okręgowe otrzymały nowe
zadania. Polegały one na zapewnieniu opieki i godziwych warunków życia tysiącom sierot pozbawionym rodziców w wyniku wojny. Powstające wówczas domy
dziecka traktowano jako środowisko przygotowujące do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym. Wychowankowie tych ośrodków mieli wyrosnąć na dobrych
obywateli. Kuratorium wrocławskie interesowało się także dziećmi niepełnosprawnymi oraz prowadziło specjalny zakład dla ociemniałych i głuchoniemych31. Ze
względu na pełnioną funkcję i dużą wrażliwość społeczną Dębski interesował się tą
problematyką i był członkiem dolnośląskiego zarządu Chłopskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Organizacja za główny cel stawiała sobie pomoc w tworzeniu
jak najlepszych warunków wychowania dzieci wiejskich w oparciu o rodzinę jako
najwłaściwsze środowisko wychowawcze32.
Nauczyciele – zgodnie z potrzebą owych czasów – byli czynnie zaangażowani
społecznie. Obok zajęć dydaktycznych prowadzili działania integracyjne i organizowali w terenie wydarzenia kulturalne i artystyczne dla młodzieży33. Bardzo wielu
działaczy ludowych podejmowało od 1945 r. pracę w charakterze nauczyciela na
terenie Dolnego Śląska34. Dębski jako kurator był zwolennikiem ich niezależności
politycznej: „Nie w tym celu nauczyciel walczył, by nie być narzędziem w ręku tak
zwanych rządów sanacyjnych, by dzisiaj w Polsce demokratycznej nie mógł mieć
28
29
30
31

32
33
34

J. Dębski, Rozwój szkolnictwa na Dolnym Śląsku, „Dziennik Polski” nr 127 z 9 V 1946 r., s. 7.
A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym Śląsku…, s. 87.
Tamże, s. 78–79.
A. Smołalska, Wychowawcy i praca wychowawcza w domach dziecka na Dolnym Śląsku w okresie pionierskim [w:] Oświata na Dolnym Śląsku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Wrocław 1980, s. 109–124; J. Dębski, Rozwój szkolnictwa na Dolnym Śląsku, „Dziennik
Polski”, nr 127 z 9 V 1946 r., s. 7.
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego (AZHRL), PSL, sygn. 223, k. 18–19 i 27.
R. Fudali, Przemiany roli społecznej…, s. 62–67.
S. Dąbrowski, Ruch ludowy na Dolnym Śląsku…, s. 41.
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swobody w wyborze partii politycznej. Sam wiele lat życia poświęciłem pracy politycznej, tym bardziej więc widzę potrzebę dla siebie i Kolegów, podkreślić nasz
pierwszy obowiązek, jakim jest praca w szkole i dla szkoły”35.
Dębski dbał o dobre relacje władz oświatowych z wrocławskim zarządem ZNP.
Po II wojnie światowej między ZNP a kuratorium istniał oficjalny dystans. Kurator
był uważany za pracodawcę nauczycieli, a związek za obrońców ich interesów wobec pracodawcy. Pamiętano złe relacje ZNP z władzami sanacyjnymi. Wpływ na
zmianę wzajemnego nastawienia obu środowisk miało przyjmowanie do związku
pracowników administracji oświatowej oraz większy udział organizacji w polityce
zatrudnień. W ociepleniu stosunków i rozwinięciu współpracy pomogły ludowe
przekonania Dębskiego i prezesa okręgowego ZNP Władysława Łasisza36, a także czynne ich uczestnictwo w zebraniach sekcji związkowych. Historyk Antoni
Smołalski opisuje tę sytuację następująco: „miejsce dawnej odrębności i niekiedy obcości zajmuje – zwłaszcza w latach późniejszych – współpraca w realizacji
wspólnych celów. Kurator Dębski i prezes Łasisz od początku swej działalności
na Dolnym Śląsku starali się nie dopuścić do spięć między administracją szkolną,
a Związkiem”37.
Nauczycielstwo powojenne spontanicznie podejmowało działalność samokształceniową. Zgodnie z polityką kuratorium uczyli się geografii i historii czasów
piastowskich. Jednym ze sposobów zdobywania wiedzy, oprócz nauki indywidualnej, były obowiązkowe konferencje rejonowe, czyli zebrania nauczycieli pięciu lub
sześciu powiatów38. Merytoryczną obsługą konferencji zajmowała się powołana
przez ZNP grupa, która dbała o wysoki poziom spotkań. Jednym z członków tego
zespołu był Dębski39.
Zdając sobie sprawę z braku wykwalifikowanej kadry, kuratorium we współpracy z ZNP organizowało kursy dokształcające dla nauczycieli. W latach 1945–1946
utworzono specjalne licea pedagogiczne we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Kłodzku,
Legnicy i Świdnicy40. Na mocy okólnika kuratorium od 10 maja 1946 r. powstawały rejonowe komisje kształcenia nauczycieli niewykwalifikowanych. W stycz35
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DzUKOS, nr 1, Wrocław 1945, s. 34. Częściowo rację miał Andrzej Włodarczyk, który pisał, iż
w poglądach prezentowanych przez Dębskiego widoczna była taktyka rozwijania ruchu ludowego, którego jako kurator nie mógł publicznie poprzeć, A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym
Śląsku…, s. 101.
Za oficjalne kontakty z ZNP odpowiadał pracownik kuratorium Franciszek Mittek z PSL, B. Pasierb, Ruch ludowy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1972, s. 131; S. Dąbrowski, Ruch ludowy na Dolnym Śląsku…, s. 41–42.
A. Smołalski, Związek Nauczycielstwa Polskiego na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, s. 92.
DzUKOS, nr 2, Wrocław 1946, s. 16–17.
Do grupy weszli m.in. Seweryn Maciszewski, Franciszek Mittek, Władysław Łasisz, A. Smołalski, Związek Nauczycielstwa…, s. 125.
J. Dębski, Rozwój szkolnictwa na Dolnym Śląsku, „Dziennik Polski” nr 127 z 9 V 1946 r., s. 7;
A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym Śląsku…, s. 101.
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niu 1947 r. uczęszczały na zajęcia 1163 osoby41. Podczas posiedzenia Prezydium
ZG ZNP 4 września 1946 r. podjęto decyzję o powołaniu we Wrocławiu trzyletniego
Instytutu Pedagogicznego ZNP. Zgodnie z intencją pomysłodawców, szkoła miała
przygotowywać przyszłe kadry nauczycielskie w zakresie nowoczesnej pedagogiki i dydaktyki. Warto nadmienić, że była to druga tego typu uczelnia związkowa
w kraju obok istniejącej już placówki w Warszawie. Prezydium ZG ZNP powołało
Komisję Organizacyjną odpowiedzialną za uruchomienie instytucji. Jej członkami
byli prof. Mieczysław Kreutz, Władysław Łasisz oraz Jan Dębski42. Podejmowane
działania przyczyniały się do zwiększenia liczby pracowników szkół posiadających
odpowiednie kompetencje, nie likwidowały jednak w całości braków kadrowych.
Z danych z 1 października 1947 r. wynika, że nauczyciele niewykwalifikowani stanowili 27,3 proc. ogółu nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, chociaż
odsetek ten systematycznie spadał43.
Szansą na zebranie funduszy na rzecz stale niedofinansowanej edukacji były
obchody Święta Oświaty, podczas których odbywały się m.in. różnego rodzaju kwesty. Uroczystość organizowano na podstawie decyzji Rady Ministrów
z 22 marca 1946 r. w dniach 1–3 maja. Trzydniowe obchody nawiązywały do
oświatowej tradycji Komisji Edukacji Narodowej, Konstytucji 3 maja 1791 r.
oraz walki politycznej chłopów i robotników o prawa polityczne i dostęp do dobrodziejstw kultury. Co roku Święto Oświaty miało mieć inny motyw przewodni.
W 1946 r. głównym tematem została książka, a także działalność bibliotek publicznych44. Na Dolnym Śląsku w organizację obchodów czynnie zaangażowało
się kuratorium, aktywizując do działania nauczycieli i młodzież45. Zadania przewidziane do realizacji w ramach przygotowań do uroczystości ściśle określała instrukcja wydana przez komitet organizacyjny obchodów46. Podczas Święta
Oświaty w 1946 r. zbierano fundusze na zakup książek do bibliotek publicznych.
W Świdnicy dzięki kweście uzyskano 35 000 zł, w Górze Śląskiej – 43 142 zł,
w powiecie wrocławskim – 37 820 zł47. Najbardziej rozpowszechnioną formą
obchodów były jednak zbiórki książek. W województwie wrocławskim z okazji Święta Oświaty przekazano bibliotekom publicznym literaturę wydaną przez
Książnicę Spółdzielczą ZNP48.
41
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Tamże, s. 102.
A. Smołalski, Związek Nauczycielstwa…, s. 114–115.
A. Włodarczyk, Oświata na Dolnym Śląsku…, s. 78–79.
D. Jarosz, Święto książki z wielką polityką w tle. (Dni Oświaty w maju 1946 r.) [w:] Bibliologia
polityczna, pod red. D. Kuźminy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2011, s. 266–267; W. Ciszewska, „Święto Oświaty” w świetle instrukcji z lat 1946–1949
[w:] Książki i prasa w kulturze, pod red. K. Domańskiej i B. Iwańskiej-Cieślik, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 288–290.
BZNO, J. Dębski, Wspomnienia…, t. 3, sygn. 15354/II, k. 580–595.
W. Ciszewska, „Święto Oświaty”… [w:] Książki i prasa…, s. 291.
DzUKOS, nr 3, Wrocław 1946, s. 67.
Tamże, s. 69.
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Kuratorium dążyło również do zwalczenia analfabetyzmu wśród dorosłych.
W maju 1946 r. powstały trzy uniwersytety powszechne (we Wrocławiu, w Wałbrzychu i Bystrzycy) oraz uniwersytet wiejski w Karpnikach. Dębski informował w swoim pamiętniku, że w czasie jego kadencji uruchomiono 298 kursów dokształcających
dla dorosłych na poziomie szkoły powszechnej, z których skorzystało 4232 uczniów
oraz 21 gimnazjów i liceów dla dorosłych, w których uczyły się 2074 osoby49.
Jedną z ciekawszych inicjatyw podjętych przez Dębskiego był niezrealizowany
projekt założenia Liceum Śląskiego. Dzięki zachowanym notatkom byłego wicemarszałka Sejmu dostępnym w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
można przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu50. Plan utworzenia szkoły opisywał
21 czerwca 1946 r. minister oświaty Czesław Wycech w liście do wicepremiera
Władysława Gomułki: „Zamierzam powołać Liceum Śląskie oparte na wzorach
Liceum Krzemienieckiego. Kierownictwo pracami organizacyjnymi, mającymi na
celu wznowienie Liceum jako zespołu instytucji, nauki, wychowania i gospodarstwa rolniczo-przemysłowego powierzyłem ob. Janowi Dębskiemu”51. Wycech prosił także ministra przemysłu Hilarego Minca, ministra rolnictwa i reform rolnych
Stanisława Mikołajczyka oraz ministra leśnictwa Stanisława Tkacza o ułatwienie
powołanej przez niego komisji zbadania dolnośląskich majątków leśnych, rolnych
i przedsiębiorstw przemysłowych.
Prace nad utworzeniem nowej placówki Dębski rozpoczął w czerwcu 1946 r.
Planując powstanie jednostki edukacyjnej nowego typu, założono, że wzorem
dla jej działalności będzie przedwojenne Liceum Krzemienieckie. Jak wspominał
całą inicjatywę Dębski: „Opuszczałem Wrocław z tym większym żalem, bo żyłem
w nim, jak przystało na drugą młodość, i marzeniem. Tym marzeniem było powołanie do życia Liceum Śląskiego, na wzór Krzemienieckiego, którego miałem zostać
kierownikiem. Marzenie miało realne podstawy do urzeczywistnienia. […] Zdobyłem parę numerów czasopisma „Życie Liceum Krzemienieckiego”, by pogłębić
swoje wiadomości o nim, jako wzorze, choćby i w zmienionych warunkach, przy
organizowaniu Liceum Śląskiego. Wykorzystywałem wyjazdy w teren, by oglądać
przestrzenie leśne, gospodarstwa rolne i przemysłowe, które miały być włączone
do Liceum, Dochód z nich miał pokrywać wydatki szkolno-oświatowe. Gospodarstwa te miały być również placówkami szkolenia praktycznego, być swoistymi
szkołami ćwiczeń”52.
Liceum Krzemienieckie do którego chciał nawiązać Dębski powstało w 1805 r.
w Krzemieńcu (do 1817 r. nosiło nazwę Gimnazjum Wołyńskiego). Założycielem
49
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BZNO, J. Dębski, Wspomnienia…, t. 3, sygn. 15354/II, k. 575; tenże, Rozwój szkolnictwa na
Dolnym Śląsku, „Dziennik Polski” nr 127 z 9 V 1946 r., s. 7.
BZNO, Papiery Jana Dębskiego. Liceum Dolnośląskie i Liceum Mazurskie. Materiały, akc.
214/32.
Tamże.
BZNO, J. Dębski, Wspomnienia…, t. 3, sygn. 15354/II, k.
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placówki był wybitny działacz społeczny i oświatowy Tadeusz Czacki. Traktowane przez twórców jako zalążek przyszłego uniwersytetu Liceum było ważnym
ośrodkiem życia umysłowego, konkurującym z Wilnem i przyciągającym młodzież
z południowo-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Nauka trwała dziesięć
lat (cztery roczne „klasy” i trzy dwuletnie „kursy”), rozpoczynała się na poziomie
elementarnym, a kończyła na poziomie znacznie przewyższającym poziom ówczesnych szkół średnich. Przy Liceum działały inne szkoły i kursy, m.in. Szkoła
Geometrów Praktycznych i Szkoła Mechaników. Szkoła była doskonale wyposażona, dysponowało bogatą biblioteką i zbiorami; kierunek wychowawczy nadał
mu pierwszy dyrektor J. Czech; wykładali m.in.: A. Feliński, Joachim Lelewel,
A. Osiński, J. Korzeniowski, E. Słowacki. U schyłku lat dwudziestych XIX w.
Liceum Krzemienieckie zaczęło podupadać. Po upadku powstania listopadowego
w 1832 r. zostało zlikwidowane, a jego majątek oraz część wykładowców przeniesiono do tworzącego się rosyjskiego uniwersytetu w Kijowie.
Liceum zostało reaktywowane decyzją Józefa Piłsudskiego w 1920 r. Odzyskawszy dawne fundacje, wznowiło działalność w 1922 r. jako zespół naukowodydaktyczny obejmujący m.in. gimnazjum, seminarium nauczycielskie wraz ze
szkołą ćwiczeń, szkołę rolno-leśną (w Białokrynicy koło Krzemieńca) i muzeum
Juliusza Słowackiego. Szkoły krzemienieckie, z ich zapleczem gospodarczym,
tworzyły samodzielny okręg szkolny, podległy bezpośrednio ministrowi oświaty. Przez wiele lat funkcję kuratora pełnił działaczy ruchu ludowego i wieloletni
minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, notabene kolega Jana
Dębskiego. W placówce w latach 1927–1937 stosowano (z pewnymi modyfikacjami) eksperymentalny system nauczania oparty na tzw. planie daltońskim.
Wprowadzony w 1920 r. do szkół w Dalton przez amerykańską nauczycielkę
Helen Parkhurst w miejsce tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego wprowadzał indywidualne miesięczne przydziały pracy, których wykonania uczeń podejmował się dobrowolnie. Wobec uczniów nie stosowano też ograniczeń sposobu
i tempa pracy, uczeń wykonywał ją samodzielnie, korzystając ze specjalistycznych pracowni (laboratoriów)53.
Projekt Dębskiego miał właśnie nawiązywać do przedwojennych wzorców.
Wybrano nazwę dla przedsięwzięcia Liceum Śląskiego im. Stanisława Staszica.
Zadania placówki edukacyjnej miały objąć cały Śląsk. Jak relacjonował Dębski:
„Jest rzeczą bardzo pożądaną – sądziłem a nawet konieczną dla wykształcenia
i wychowania nowego typu Polaka na tej ziemi, by śląscy synowie robotników,
53

Zob. szerzej na temat Liceum Krzemienieckiego: M. Danilewicz Zielińska Życie naukowe
dawnego Liceum Krzemienieckiego, Wydawnictwa Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1937;
W. Grębecka Wilno–Krzemieniec botaniczna szkoła naukowa (1781–1841), Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Warszawa 1998. Więcej informacji o działalności kuratora Juliusza Poniatowskiego: A. Bieńkowska, Juliusz Poniatowski. Biografia polityczna, Wydawnictwo Neriton,
Warszawa 2012.

Działalność kuratora okręgu dolnośląskiego Jana Dębskiego...

83

chłopów, inteligencji pracującej ze Śląska Górnego, Opolszczyzny stanowili pokaźny procent młodzieży Liceum. Mają oni oddziaływać na młodzież osadników
dolnośląskich, a co jest i pożądane może i pozostać na Dolnym Śląsku. Polacy
Śląska Górnego tylko w znikomym procencie znaleźli się jako osadnicy na Dolnym
Śląsku, a ich umiłowanie i metoda pracy, kultura życia codziennego bardzo się
przydadzą, do naśladowania przez młodzież i z innych regionów Polski. Nazwanie
zakładu imieniem Stanisława Staszica będzie odpowiadać celom wychowawczym
Instytutu. Stanisław Staszic należy na pewno do najwybitniejszych mężów stanu,
działaczy gospodarczych, polityków i pisarzy, wychowawców. Trzeba ponadto
dodać, że Stanisław Staszic był zwolennikiem współpracy narodów słowiańskich,
przestrzegał przed odwiecznym niebezpieczeństwem niemieckim. Jako wychowawca rozumiał, że nie sama szkoła ale i życie społeczno-gospodarcze wychowują
człowieka – obywatela”54.
Zasady funkcjonowania Liceum Śląskiego oparto na trzech zasadach: odpowiedniego doboru kapitału ludzkiego, pionowej strukturze wytwórczości i mocnej
podbudowie finansowej55. Ustalono również, że do placówki w pierwszej kolejności zostaną przyjęte sieroty, dzieci autochtonów dolnośląskich i młodzież wiejska.
Liceum Śląskie miało stanowić zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych
o różnym profilu, w których uczniowie przygotowywaliby się do wykonywania
w przyszłości konkretnych profesji56. W skład całego kompleksu Liceum Śląskiego
miały wejść: wyższe kursy nauczycielskie dla różnych szkół średnich, licea pedagogiczne, seminaria dla przedszkolanek i dla domów dziecka, gimnazja i licea
ogólnokształcące, normalne i dla dorosłych, gimnazja i licea rolnicze, ogrodnicze,
chemiczne, przemysłu rolniczego, ceramiczne, cukrownicze, leśne, garbarskie, serowarskie, mechaników wiejskich, szkoły mleczarskie, przetworów owocowych,
młynarska, stolarska, Uniwersytet ludowy, powszechny, dom dziecka, Muzeum,
Biblioteka Centralna57.
Na podstawie notatek można poznać lokalizacje, jakimi interesowano się podczas wyboru odpowiedniego miejsca dla szkoły. Szczególną uwagę zwracano na stan
gleb, inwentarza, dostępnych urządzeń przemysłowych i budowli oraz status prawny terenów, np. czy są przeznaczone do parcelacji. W zbiorach Dębskiego znajdują
się m.in. narysowane mapy. Rozważano dobra w powiatach lubińskim, świdnickim
i legnickim, a zajmowany przez nie obszar wahał się między 113 a 866 ha. Ostatecznie jako teren placówek stanowiących zaplecze gospodarcze szkoły wybrano
okolice Bolesławca i Lwówka. Oprócz lasów i gospodarstw rolnych do majątku
Liceum Śląskiego miały należeć browar, cukrownia, gorzelnia, cegielnia, płatkar54
55

56
57

BZNO, J. Dębski, Wspomnienia…, t. 3, sygn. 15354/II, k.
BZNO, Papiery Jana Dębskiego. Liceum Dolnośląskie i Liceum Mazurskie. Materiały, akc.
214/32.
BZNO, J. Dębski, Wspomnienia…, t. 3, sygn. 15354/II, k. 609–610.
Tamże, k.
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nia, tartaki i mleczarnia. Prace – według Dębskiego – były bardzo zaawansowane,
jednakże zakończyły się jedynie „na marzeniach, na projektach”58.
Mimo wielu sukcesów i dalszej chęci do działania Jan Dębski przestał pełnić
swój urząd 25 maja 1947 r. Jego następcą został lojalny wobec PPR Feliks Bursa59.
Decyzja wynikała z oceny sytuacji przez komunistów, którzy stwierdzili że szkolnictwo w okresie dominacji ludowców nie wytrzymuje tempa przemian społecznopolitycznych w kraju i nie spełnia swojej funkcji, jaką było wiązanie aktywności
młodego pokolenia z system komunistycznym60. Cieszący się popularnością wśród
nauczycieli Dębski wspominał, że otrzymał zakaz pracy w szkolnictwie na terenie
województwa wrocławskiego61.
Niewątpliwie Dębski mimo częstych trudności w działaniu odegrał w latach
1945–1947 znaczącą i bardzo pozytywną rolę w organizacji szkolnictwa na Dolnym
Śląsku. Cieszył się autorytetem wśród kadry nauczycielskiej, skutecznie zarządzał
zespołem, ale także miał spójną, racjonalną wizję szkoły nastawionej nie tylko na
przekazywanie wiedzy ogólnej, ale też wychowanie demokratyczne, obywatelskie
i zawodowe swoich uczniów. Dębski wykazał się również jako osoba niezwykle
pomysłowa. Jego projekt Liceum Śląskiego im Stanisława Staszica chociaż nie doszedł do skutku był wizją nowatorską, ambitną i naprawdę potrzebną w warunkach
zniszczonej po wojnie Polski.
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Summary
Mateusz Ratyński – The activity of the curator of the Lower Silesia
district, Jan Dębski in 1945–1947 for the construction of education
in the Recovered Territories and the establishment of the Silesian
Secondary School. Stanisław Staszic.
This article presents the activities of Jan Dębski in the years 1945–1947 for the reconstruction of education in Lower Silesia. The politician of the people’s movement played an
important role in the development of education in territories destroyed by World War II.
He enjoyed authority among the teaching staff, effectively managed the team, but also had
a coherent, rational vision of the school focused not only on the transfer of general knowledge, but also on the democratic, civic and professional upbringing of its students.
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Wstęp
Zapotrzebowanie na energię wywołane szybkim rozwojem gospodarczym,
ograniczone zasoby paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, czy też nadmierne zanieczyszczenie
środowiska, spowodowały w ostatnich latach duże zainteresowanie odnawialnymi
źródłami energii.
Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią bowiem alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych, nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich za-
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soby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować
je jako niewyczerpalne. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza
szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie przez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. Rynek
odnawialnych źródeł energii charakteryzuje się natomiast dużą dynamiką zmian
zarówno pod względem struktury produkcji, wolumenu wytworzonej energii jak
i stosowanych instrumentów prawno-ekonomicznych wpływających na ich atrakcyjność i konkurencyjność względem paliw kopalnych.
Produkcja i wykorzystanie biogazu ma szczególną rolę wśród odnawialnych
źródeł energii, ponieważ można go wykorzystać do jednoczesnego wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej. Biogaz może być także użyteczny jako paliwo
dla środków transportu i jako substytut gazu ziemnego. Produkcja biogazu nie
podlega sezonowości i wahaniom związanym z pogodą, a biogaz może być generowany z pozostałości płodów rolnych i resztek pożniwnych, frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych itp. To właśnie rozwój instalacji biogazowych
przetwarzających biomasę pochodzenia rolniczego powinien być propagowany
na najbliższe lata z uwagi na potrzebę zagospodarowania odpadów oraz duży
potencjał rolnictwa energetycznego. W Polsce panują bowiem doskonałe warunki klimatyczne do produkcji roślinności energetycznej, nasz kraj posiada
również wyjątkowo dużą powierzchnię użytków rolnych oraz znaczny potencjał
odpadów zwierzęcej produkcji rolnej, które mogą znaleźć rynek zbytu dla biogazowni.
Produkcja i wykorzystanie biogazu zapewnia korzyści środowiskowe i społeczno-ekonomiczne dla społeczeństwa jako całości, a także dla rolników zaangażowanych w wytwarzanie biogazu. Produkcja energii z biogazu zwiększa potencjał
lokalnych gospodarek, zapewnia dodatkowe miejsca pracy na obszarach wiejskich
i zwiększa siłę nabywczą ludności na poziomie regionalnym. To poprawia standard życia i przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego. Biogazownie rolnicze służą ochronie środowiska, m.in. przez spadek emisji metanu i gazów
cieplarnianych, ułatwiają również zagospodarowanie odpadów wyprodukowanych
na terenie gminy. Biogazownie rolnicze wpisują się więc w prowadzoną obecnie
krajową i europejską politykę proekologiczną.

Produkcja i wykorzystanie biogazu w Europie
Produkcja energii pierwotnej z biogazu w krajach Unii Europejskiej-28
w ostatnich latach wzrosła tylko nieznacznie w stosunku do lat ubiegłych. Według EurObserv’ER, produkcja biogazu w 2019 r. osiągnęła 16,6 Mtoe, czyli wynosiła nieznacznie więcej niż w 2018 r. (w 2019 r. wzrost o 0,7% w porównaniu z rokiem 2018), ale była mniej więcej na takim samym poziomie, co
w 2017 r. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dnia 31 stycznia
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2020 r. będzie miało znaczący wpływ na dane dotyczące produkcji energii pierwotnej z biogazu w Unii Europejskiej, ponieważ Wielka Brytania była drugim
co do wielkości producentem biogazu w Europie, zaraz po Niemczech. W 2019
produkcja w krajach Unii Europejskiej-27 (bez Wielkiej Brytanii) wyniosła zatem 13,9 Mtoe (13,8 Mtoe w 2018 r.), co również oznacza tylko 0,7% wzrostu.
Wpływ na ten nieznaczny wzrost mają m.in. obowiązujące obecnie bardziej rygorystyczne przepisy prawa dotyczące np. użytkowania upraw spożywczych do
produkcji biogazu, mniej korzystny system wsparcia produkcji energii z biogazu,
w porównaniu do uprzednich lat, niemniej jednak niektóre kraje członkowskie
odnotowały dodatni wynik wzrostu, dzięki ich determinacji oraz działaniom mającym na celu promocję produkcji biogazu, biometanu i odzyskiwania energii
z odpadów ulegających fermentacji1. Wykres 1 przedstawia produkcję energii
pierwotnej biogazu w UE-28 i UE-27 w latach 2000–2020.

Wykres nr 1. Produkcja energii pierwotnej biogazu w UE-28 i UE-27 w latach
2000–2020 (w ktoe).
Źródło: Raport Biogas barometer, EurObserv’ER, 2020.

Klasyfikacja biogazu na rodzaje jest umowna i zależna od surowca (biomasy),
z którego biogaz jest produkowany. Obecnie w charakterystyce rynku biogazu,
stosowanej przez Eurostat i Międzynarodową Agencję Energii można wyodrębnić
jego cztery rodzaje:
• gaz wysypiskowy uzyskiwany w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach komunalnych. Jest on pozyskiwany z zastosowaniem odpowiednich instalacji zagłębionych w aktywnych wysypiskach śmieci, następnie gromadzony w zbiorniku i na miejscu przetwarzany w urządzeniach kogeneracyjnych
1

Raport Biogas barometer, EurObserv’ER, 2020.
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wytwarzających energię elektryczną i cieplną. Energia ta najczęściej jest wykorzystywana w miejscu jej wytworzenia do zasilania urządzeń elektrycznych
wysypiska, a energia cieplna służy ogrzewaniu pomieszczeń i celom sanitarnym
zatrudnionych pracowników;
• gaz z osadów ściekowych wytworzony w wyniku beztlenowej fermentacji szlamu ściekowego, kanalizacyjnego. Jego wykorzystanie jest podobne jak gazu
wysypiskowego;
• pozostałe biogazy, w tym biogaz rolniczy oraz biogaz uzyskiwany w wyniku
fermentacji różnych odpadów z branży żywnościowej i przemysłów przetwarzających surowce organiczne. Jest to obecnie najszybciej rozwijający się segment rynku biogazu;
• biogaz z procesów termicznych, który jest produktem procesów obróbki cieplnej poprzez pirolizę lub zgazowanie biomasy stałej (drewno, las pozostałości,
odpady stałe i ulegające fermentacji z gospodarstw domowych). W ramach
tych procesów powstaje wodór (H2) i tlenek węgla (CO), które po połączeniu
mogą być przekształcone w gaz syntezowy w celu zastąpienia gazu ziemnego
(CH4)2.
Analizując badania przeprowadzone przez EurObserv’ER, największą ilość
energii wytwarza się z biogazu „pozostałego”, do którego zalicza się biogaz rolniczy, biogaz rolniczo-utylizacyjny, a także gaz składowiskowy, powstający z organicznej frakcji odpadów komunalnych, które ulegają biodegradacji. Według
danych raportu EurObserv’ER, przedstawionych w tabeli nr 1, najwięcej energii
z biogazu w 2018 r. wyprodukowano w Niemczech – 7 558 ktoe (toe – 1 Mg oleju ekwiwalentnego – jest to jednostka paliwa umownego, którą wykorzystuje się
do porównywania różnych paliw kopalnych, oznaczanych w różnych jednostkach często nieporównywalnych ze sobą; zgodnie z definicją zawartą w ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej – 1 Mg oleju ekwiwalentnego stanowi równoważnik 1 Mg ropy naftowej o wartości opałowej równej
41868 kJ/kg3), Wielkiej Brytanii – 2 727 ktoe i we Włoszech – 1 892 ktoe. Natomiast najmniej energii z biogazu wytworzono na Malcie (1,6 ktoe), na Cyprze
(13,2 ktoe) oraz w Estonii (13,6 ktoe). Polska na tle krajów Unii Europejskiej
plasuje się na 8 miejscu (produkcja na poziomie 288 ktoe). Porównując lata 2018
i 2019 można wywnioskować, że największy wzrost produkcji energii pierwotnej z biogazu wystąpił w przypadku Francji, Danii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Z kolei największy spadek produkcji zaobserwowano we Włoszech, Cze2

3

W. Gostomczyk, Stan i perspektywy rozwoju rynku biogazu w UE i Polsce – ujęcie ekonomiczne,
„Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego”, Warszawa, tom 17 (XXXII), 2017, zeszyt 2, s. 50; Raport Biogas barometer,
EurObserv’ER, 2020.
„Tona oleju ekwiwalentnego”, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/16253/Paliwo%20umowne.pdf. Dostęp: 12 września 2021.
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chach oraz na Węgrzech4. Rysunek 1 przedstawia wielkość produkcji (w ktoe)
energii z biogazu w Unii Europejskiej w 2019 roku z podziałem na poszczególne
sektory biogazu.

Rysunek nr 1. Produkcja energii z biogazu w Unii Europejskiej w 2019 r.
Źródło: Raport Biogas barometer, EurObserv’ER, 2020.

4

Raport Biogas barometer, EurObserv’ER, 2020.
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Tabela nr 1. Produkcja energii pierwotnej z biogazu w Unii Europejskiej w 2018
i w 2019 r. (w ktoe).
Pozostały biogaz

Biogaz z procesów termicznych

Całość

7558,3

302,7

487,2

6957,6

0,0

7547,5

0,0

2727,1

1082,0 426,1

1237,0

0,0

2745,1

6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,2
7,4
0,0
118,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,8
157,8

1892,2
879,5
603,8
319,0
326,2
288,3
264,9
228,2
227,0
186,4
175,8
148,8
112,8
92,0
87,0
73,6
82,5
53,6
50,4
37,1
24,3
20,7
21,9
13,2
13,6
1,6
16509,5
13782,4

322,2
284,2
20,4
5,0
10,4
40,2
145,0
17,5
1,2
15,5
5,9
6,5
67,0
11,4
7,5
5,5
65,1
0,0
31,1
8,7
1,5
0,0
0,0
1,2
1,4
0,0
2259,5
1177,4

1449,1
647,8
517,1
361,8
282,8
138,1
23,5
183,3
179,4
30,4
97,8
124,0
38,0
45,9
70,9
71,2
8,6
42,7
7,6
23,4
19,5
20,7
16,2
12,0
4,8
0,6
12612,1
11375,1

6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,4
4,7
0,0
126,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
164,7
164,7

1828,0
976,6
581,2
396,6
356,0
298,5
260,3
231,9
214,4
189,7
181,5
143,3
125,0
83,1
80,6
80,2
80,1
51,0
50,0
39,0
22,2
20,7
18,0
14,0
13,9
1,6
16629,8
13884,7

Całość

0,0

Biogaz z procesów termicznych

Biogaz z osadów
ściekowych

Niemcy
115,8 492,0 6950,4
Wielka
1168,1 387,1 1171,9
Brytania
Włochy
333,5 51,7
1500,0
Francja
298,9 36,7
543,9
Czechy
21,3
44,0
538,5
Dania
4,0
23,9
291,0
Holandia
12,7
58,2
255,3
Polska
38,9
116,1 133,4
Hiszpania 149,3 66,3
24,2
Belgia
18,9
25,5
176,4
Austria
1,9
25,0
200,1
Finlandia
17,9
17,5
32,6
Szwecja
4,0
78,0
92,8
Słowacja
6,8
13,3
128,7
Grecja
64,8
17,0
31,1
Węgry
12,7
28,5
50,8
Łotwa
7,6
2,0
77,4
Chorwacja 5,0
3,2
65,4
Portugalia 67,8
5,9
8,8
Bułgaria
0,0
8,8
44,9
Irlandia
33,5
9,0
7,8
Litwa
10,0
6,9
20,2
Słowenia
2,0
2,0
20,4
Rumunia
0,0
0,0
20,7
Luksemburg 0,0
1,6
20,2
Cypr
1,1
0,7
11,4
Estonia
1,4
7,5
4,8
Malta
0,0
0,9
0,8
UE 28
2397,8 1529,2 12424,6
UE 27 (2020) 1229,8 1142,1 11252,7
* oszacowanie
Źródło: opracowanie własne na
2020.

Biogaz
składowiskowy

2019*
Pozostały biogaz

Biogaz z osadów
ściekowych

Biogaz
składowiskowy

Kraj

2018

50,0
44,6
43,6
29,8
62,7
120,2
64,4
26,4
33,7
17,8
77,8
12,8
20,0
25,8
2,1
3,5
6,4
8,3
11,2
6,8
1,2
0,0
1,8
0,7
7,6
1,0
12612,1
11375,1

podstawie Raport Biogas barometer, EurObserv’ER,
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Potencjał produkcji biogazu w Polsce
Polska należy do krajów o dużym potencjale energetycznym, szczególnie
w zakresie produkcji biogazu, który porównywalny jest do potencjału biogazowego Niemiec, czyli lidera w Unii Europejskiej w produkcji biogazu5. Jak wynika
z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w Polsce na dzień
27 maja 2021 r. funkcjonowały 103 biogazownie rolnicze, których łączna zainstalowana moc elektryczna wyniosła 120,397 MW6. Jest to bardzo niska liczba w porównaniu z ponad 7750 instalacjami biogazowymi, funkcjonującymi w Niemczech
już w 2013 r.7 Na wykresie nr 2 przedstawiono liczbę wytwórców oraz instalacji
wpisanych do rejestru wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011–2020.

Wykres nr . 2. Liczba wytwórców oraz instalacji wpisanych do rejestru wytwórców
biogazu rolniczego w latach 2011–2020.
Źródło: K. Kozłowski, Bilans polskiego rynku biogazu w ostatnich latach. W: Biogaz
w Polsce raport 2020, Wydawca Biomass Media Group Sp. z o.o., 2020.

5

6

7

K. Kozłowski, Bilans polskiego rynku biogazu w ostatnich latach, [w:] Biogaz w Polsce raport
2020, Wydawca Biomass Media Group Sp. z o.o., 2020.
Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (stan na dzień
27 maja 2021).
K. Kozłowski, dz. cyt.

94

Marek Czarkowski, Alicja Czarkowska

Ostatnie kilka lat na polskim rynku biogazu należy uznać za czas dużych zmian
w prawodawstwie dotyczącym odnawialnych źródeł energii oraz niepewnej sytuacji na rynku dla potencjalnych inwestorów biogazowych. Szczególnie trudnym
okresem dla sektora biogazowego były lata 2013–2018. Obserwowano wtedy intensywny spadek cen praw majątkowych, z których korzystali wytwórcy energii
odnawialnej, w tym również branża biogazowa. Z kolei od lipca 2016 r. rynek dla
nowych biogazowni został na dłuższy okres w ogóle zamknięty, co doprowadziło
do kryzysu na rynku OZE w Polsce. Główną przyczyną tej sytuacji były przedłużające się prace nad nową Ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz wiążąca
się z tym niepewność inwestorów, dotycząca dalszego wsparcia finansowego dla
instalacji korzystających z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia.
Pomimo ogłoszenia w 2015 r. nowej ustawy o OZE oraz jej późniejszej nowelizacji w roku 2016, ceny „zielonych” świadectw pochodzenia dalej spadały osiągając
w 2017 r. najniższy poziom. Sytuacja ta spowodowała, że wiele instalacji OZE
w Polsce (w tym w szczególności biogazowni) znalazło się na granicy bankructwa.
Wprowadzenie nowego systemu wsparcia w postaci aukcji oraz taryf gwarantowanych, spowodowało nieznaczny wzrost w mocy zainstalowanych instalacji wykorzystujących biogaz8.
Wytwarzanie biogazu w biogazowniach rolniczych mimo różnych przeciwności
z roku na rok wzrasta, w 2011 roku kształtowało się na poziomie 36,55 mln m3/rok,
natomiast w 2019 r. wynosiło już 306,396 mln m3/rok (tabela nr 2)9.
Analizując dane z tabeli 2 widać również, że ilość energii elektrycznej i cieplnej
produkowanej z biogazu rolniczego przyjmuje tendencję wzrostową.
W kraju na dzień 31 grudnia 2020 r. do rejestru wytwórców biogazu rolniczego wpisanych było 99 przedsiębiorstw energetycznych, w tym 116 instalacji
biogazowych (tabela nr 3), o łącznej wydajności instalacji do produkcji biogazu
325,395 mln m3 i łącznej mocy układu energii elektrycznej 689,118 MWe10. Natomiast w 2021 r. na dzień 27 maja 2021 r. rejestr powiększył się o kolejne 4 przedsiębiorstwa (4 instalacje)11. Celem wszystkich przedsiębiorstw energetycznych zarejestrowanych w Polsce jest produkcja energii elektrycznej z biogazu rolniczego
w układzie kogeneracyjnym, który pozwala wytwarzać i wykorzystywać jednocześnie, w skojarzeniu, energię elektryczną i cieplną12.
8
9

10

11

12

Tamże.
„Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011 – 2020”, Biuletyn
Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 24 marca 2020.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16).
Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (stan na dzień
27 maja 2021).
„Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011 – 2020”, Biuletyn
Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 24 marca 2020.
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Tabela nr 2. Produkcja biogazu rolniczego, energii elektrycznej i ciepła z biogazu
rolniczego w latach 2011 – 2020 (stan na I połowę 2021 r.).
Ilość wytworzonego
biogazu rolniczego

Lata produkcji

mln m3
36,646
73,152
112,412
174,253
206,236
250,159
291,742
303,609
306,414
325,395

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ilość energii
elektrycznej
wytworzonej
z biogazu
rolniczego
GWh
73,433
141,804
227,890
354,978
429,400
524,532
608,269
638,510
646,355
689,118

Ilość ciepła
wytworzonego
z biogazu
rolniczego
GWh
82,638
160,128
246,557
373,906
224,996*
–
–
–
–
–

* Dane za I i II kwartał 2015 r. – przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii zniosły od III kwartału 2015 r. obowiązek przekazywania przez wytwórców biogazu rolniczego informacji o ilości wytworzonego ciepła z biogazu rolniczego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011 – 2020”, Biuletyn Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 24 marca 2020

Tabela nr 3. Liczba przedsiębiorstw energetycznych oraz instalacji wpisanych do
rejestru biogazowni rolniczych.
Liczba przedsiębiorstw energetycznych wpisanych do rejestru biogazowni
rolniczych wg stanu na dzień
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia grudnia
2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2020 r.
4

10

21

35

50

69

84

86

85

93

99

103

116

w tym liczba instalacji ujętych w rejestrze biogazowni rolniczych
8

16

28

42

58

78

94

96

96

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011 – 2020”, Biuletyn Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 24 marca 2020.
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Biogaz w świetle prawa
Zakres wykorzystywania biogazu, jako odnawialnego źródła energii, w krajach
członkowskich Unii Europejskiej (UE) normują odpowiednie dokumenty i akty
prawne UE, do których należą:
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/
WE13,
• Biała Księga – Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii z 1997 r.14,
• Zielona Księga – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego
z 2000 r.15.
Sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce dysponuje obecnie indywidualną
ustawą o OZE. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi obowiązki dotyczące biogazu są następujące ustawy i rozporządzenia:
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii16,
• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw17,
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne18,
• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych19,
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej,
zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach
energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii20.
W ramach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej zdecydowano o prawie
13

14

15

16
17

18
19

20

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 09.140.16).
Komunikat Komisji Europejskiej nr COM (97) 599 z 26.11.1997 r. w sprawie ogłoszenia Strategicznego planu działania Wspólnoty: Energia dla przyszłości — odnawialne źródła energii.
Zielona Księga – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, European Commission, Bruksela 2000.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610.).
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1524).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2020 poz.
1565).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2014 poz. 671).
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całkowitej dekarbonizacji sektora energetycznego do 2050 r., a do roku 2030 wyznaczono cele opierające się na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych i poprawie efektywności energetycznej. Do głównych celów polityki energetycznej naszego kraju w zakresie rozwoju
OZE należą:
• ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do
poziomu z 1990 r.),
• zwiększenie do co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii,
• zwiększenie o co najmniej 32,5% efektywności energetycznej21.
Aby zrealizować zobowiązania nałożone na państwa członkowskie UE opracowano w Polsce m.in. „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”.
Najważniejsze cele na 2030 r. zawarte w tym dokumencie to:
• 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem
ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005 (EU ETS – europejski system
handlu uprawnieniami do emisji CO2, ang. European Union Emissions Trading
System),
• 21–23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, uwzględniając:
• 14% udziału OZE w transporcie,
• roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o średnio 1,1 %
rocznie,
• wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozą PRIMES
2007,
• redukcję do 56–60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej22.
Z kolei zaktualizowane założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”
(PEP2040) oparte są na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, rozwijaniu zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Polityka zakłada odchodzenie od węgla kamiennego, a w 2040 r. ponad połowę mocy powinny
stanowić źródła zeroemisyjne. Istotną rolę przypisuje się energetyce morskiej, wiatrowej. Planowane jest także uruchomienie elektrowni jądrowej. Jednakże równolegle do dużej energetyki, rozwijać się ma energetyka rozproszona i obywatelska
(np. instalacje fotowoltaiczne), a rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu ma
być znaczącym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” i wpływać
na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Biogazownie i biometanownie mają mieć duże znaczenie dla transformacji gospodarki
w kierunku niskoemisyjnym i poprawy jakości powietrza, przyczyniać się do dy21

22

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały
nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
„Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu, Dostęp: 31 października 2021.
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wersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego naszego
kraju, redukcji gazów cieplarnianych (CO2, CH4), a także do wzrostu udziału OZE
w finalnym zużyciu energii brutto w Polsce23. Istotnym faktem było podpisanie
„Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego” dnia 13 października
2020 r. m.in. przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz wielu przedstawicieli branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki. Celem tego wydarzenia było podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu, ale
również biometanu w Polsce24.
Biorąc pod uwagę wymogi unijne przekładające się na politykę energetyczną
Polski, tendencje europejskie w sektorze energetycznym, ogromny potencjał produkcji biogazu/biometanu w Polsce oraz sprzyjające regulacje prawne dla biogazu
należy oczekiwać, że jego rola będzie z roku na rok coraz większa.

System wsparcia
W Polsce funkcjonują obecnie trzy systemy wsparcia dla produkcji biogazu
z odnawialnych źródeł energii: system aukcyjny, feed-in-tariff i feed-in-premium
(FIT i FIP) oraz system świadectw pochodzenia.
System świadectw pochodzenia ma schyłkowy charakter, bowiem nie dotyczy
energii wytwarzanej w nowych instalacjach OZE. Świadectwa pochodzenia przysługują natomiast wytwórcom będącym przedsiębiorcami, wytwarzającymi energię
w mikroinstalacji, w przypadku, gdy energia elektryczna została wytworzona w takiej mikroinstalacji po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2016 r. oraz wytwórcom
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w innych instalacjach, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem 1 lipca
2016 r.
Świadectwo pochodzenia wydaje się albo dla energii elektrycznej wytworzonej
z biogazu rolniczego, albo dla innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł
energii. Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii z biogazu rolniczego, dla którego
zostało wydane świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego25.
Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii stanowi potwierdzenie wytworzenia biogazu rolniczego oraz
wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej przez wytwórcę biogazu rol23

24

25

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r roku”, Ministerstwo Środowiska i Klimatu, 27 maja
2021, https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski. Dostęp: 01 listopada 2021.
M. Fugol, H. Prask, S. Stegenda-Dąbrowska, A. Białowiec, Rola biogazu w realizacji krajowego celu OZE na 2030 rok, [w:] Biogaz w Polsce raport 2020, Wydawca Biomass Media Group
Sp. z o.o., 2020.
„Świadectwa pochodzenia w pigułce”, Poradnik Prawny, 1 czerwca 2020, https://www.specprawnik.pl/poradnik-prawny/swiadectwa-pochodzenia-w-piguce. Dostęp: 10 października 2021.
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niczego w instalacji odnawialnego źródła energii, w której biogaz rolniczy został
wytworzony26. Warunkiem uzyskania takiego świadectwa jest wpis przedsiębiorcy
do rejestru wytwórców biogazu rolniczego przez Dyrektora Generalnego KOWR27.
Wytwórca jest uprawniony w zakresie określonym w zaświadczeniu, do wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż
mikroinstalacja biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja28. Świadectwo pochodzenia
biogazu rolniczego Prezes URE wydaje wyłącznie w postaci elektronicznej. Urząd
przekazuje takie świadectwo do rejestru świadectw pochodzenia, który prowadzi
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE). Świadectwo nadaje prawa majątkowe, które
są zbywalne i są przedmiotem obrotu (kupna, sprzedaży) na giełdzie towarowej.
Prawa majątkowe powstają po zapisaniu świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego29.
Obowiązujący od 2005 roku w Polsce system wsparcia w postaci świadectw
pochodzenia gwarantował wytwórcom zakup energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a wszystkie regulacje dotyczące OZE znajdowały się w ustawie Prawo
energetyczne. Istotą tego systemu był nałożony na sprzedawców energii obowiązek
uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach
energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej. W systemie świadectw za produkcję
energii z OZE można było uzyskać tzw. „zielone certyfikaty”, które następnie można było sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Dodatkowo w 2016 r. wprowadzono odrębny obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia dla biogazu rolniczego, tzw. „błękitne certyfikaty”30.
Ustawa o OZE z 2015 roku określiła przepisy dedykowane odnawialnym źródłom energii i wprowadziła zdecydowanie bardziej konkurencyjny system aukcyjny.
Wprowadzenie aukcyjnego systemu wsparcia było zmianą rewolucyjną w obszarze
wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. System ten zapewniał konkurencyjność podmiotów przystępujących do aukcji, co przekładało
26
27

28
29
30

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610.).
„Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”, Biznes.gov.pl, 9 czerwca 2021, https://www.
biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1101-wpis-do-rejestru-wytworcow-biogazu-rolniczego. Dostęp: 10 października 2021.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610.).
„Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”, dz. cyt.
„Obowiązek OZE dla przedsiębiorstw obrotu energią w 2021 r. bez zmian”, Teraz-Środowisko,
21 lipca 2020, https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/obowiazek-OZE-swiadectwa-pochodzenia-2021-rozporzadzenie-9008.html. Dostęp: 28 października 2021.; „System aukcyjny dla
odnawialnych źródeł energii ma 5 lat”, Urząd Regulacji Energetyki, 2 lipca 2020, https://www.
ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8739,System-aukcyjny-dla-odnawialnychzrodel-energii-ma-5-lat.html. Dostęp: 25 października 2021.
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się na maksymalnie korzystne ceny energii elektrycznej, a w konsekwencji miało
wpływ na koszty energii elektrycznej oferowanej odbiorcom końcowym. Aukcję
wygrywali bowiem przedsiębiorcy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży
energii. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki został upoważniony do ogłaszania,
organizowania i przeprowadzania za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł
energii. Pierwsze aukcje odbyły się 30 grudnia 2016 roku. Zasady mechanizmu
aukcyjnego, wraz z kolejnymi aktualizacjami ustawy OZE, podlegały zmianom,
które dotyczyły m.in. systematyki podziału na tzw. „koszyki aukcyjne”31.
W 2018 r. wprowadzono kolejny instrument wsparcia w postaci taryf gwarantowanych (feed-in-tariff – FIT) oraz systemu dopłat do ceny rynkowej (feed-inpremium – FIP), a także zmodyfikowano system aukcyjny, który docelowo miał
zastąpić system „zielonych certyfikatów” oraz doprowadzić do szybkiego rozwoju
inwestycji w biogazownie rolnicze. Taryfy FIT i FIP miały obowiązywać przez
15 lat, nie dłużej, niż do końca 2035 r. W ramach systemu FIT (dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW) wytwórca energii może zawrzeć
ze sprzedawcą zobowiązanym umowę sprzedaży elektrycznej po stałej cenie stanowiącej 90% ceny referencyjnej. Cena referencyjna obowiązująca w 2018 r., czyli w dniu wprowadzenia nowych rozwiązań, została określona wprost w Ustawie
o OZE. W kolejnych latach ceny referencyjne były już zawarte w rozporządzeniu właściwego ministra32. Aktualne ceny wynikają z Rozporządzenie Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.33. Z kolei system FIP
(dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej 200 KW lub większej, ale mniejszej
niż 1 MW) wprowadził dopłaty do ceny rynkowej, tj. pokrycie 90% wartości tzw.
ujemnego salda, które stanowi różnicę między ogłoszoną dla danej instalacji ceną
referencyjną i rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej. Zaletą
nowych systemów wsparcia było to, że wytwórca w deklaracji składanej do Prezesa URE deklarował jedynie ile energii elektrycznej jest w stanie wytworzyć, jednak
brak było przewidzianych negatywnych konsekwencji, które spotkałyby go gdyby
nie wywiązał się z tych zobowiązań. Wytwórca mógł się nie wywiązać z deklaracji wytworzenia określonej w deklaracji ilości energii, jednak musiał wytworzyć
energię, nieważne w jakiej ilości, w terminie 36 miesięcy od dnia dopuszczenia
do systemu na podstawie zaświadczenia przez Prezesa URE. Brak konieczności
31
32

33

„System aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii ma 5 lat”, dz. cyt.
D. Chomiuk, P. Banasik, System wsparcia dla produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu,
[w:] Biogaz w Polsce raport 2020, Wydawca Biomass Media Group Sp. z o.o., 2020.
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 722).
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wytworzenia dokładnie zadeklarowanej ilości energii odróżniał ten system wsparcia od aukcyjnego. Powyższe sprawia, że systemy wsparcia FIT i FIP cechują się
wysokim stopniem elastyczności, bowiem w zależności od koniunktury i uwarunkowań rynkowych, to wytwórca decyduje czy skorzysta z systemów wsparcia, czy
też wytworzoną energię sprzeda na rynku po cenach konkurencyjnych. Zmiany
zaszły również w systemie aukcyjnym, który został przewidziany jako główny
sposób sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym z biomasy. Głównym założeniem zmian było wprowadzenie podziału na tzw. koszyki
aukcyjne – instalacje biogazowe i instalacje spalania biomasy znalazły się w pierwszym koszyku. Ubiegający się o udział w aukcji byli zobowiązani do przedstawienia deklaracji, a w przypadku nowych wytwórców – dalszych dokumentów tj.
pozwolenia na budowę, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, schematy instalacji. Wytwórca, który wygrywał aukcję oferując
najniższą cenę, korzystał ze wsparcia, jeżeli instalacja OZE powstanie i zacznie
sprzedawać energię w terminie 36 miesięcy. Wskazany termin dotyczy wytwarzania energii z biomasy. Instalacja, odmiennie niż w systemach FIT i FIP, musi wytworzyć co najmniej 85% energii elektrycznej zadeklarowanej podczas aukcji, pod
rygorem kary pieniężnej34.
Kolejne zmiany mające na celu uproszczenie wejścia wytwórców na rynek
energii odnawialnej nastąpiły w wyniku wejścia w życie w dniu 29 sierpnia 2019 r.
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw („Nowelizacja z 2019 r.)35. Jedną z najważniejszych zmian było rozszerzenie
możliwości skorzystania ze wsparcia w modelu FIP. Do dnia wejścia w życie Nowelizacji z 2019 r. model ten był przeznaczony jedynie dla instalacji, które wykorzystywały energię o mocy do 1 MW, natomiast po wprowadzeniu zmian dla technologii wykorzystujących biogaz rolniczy oraz biogaz pozyskany ze składowisk
odpadów, górna granica wykorzystywanej energii dla instalacji wynosiła 2,5 MW.
W drodze Nowelizacji z 2019 r. w przypadku wytwórców korzystających z systemu
FIT podniesiona została stała cena referencyjna z 90% do 95%, co w sposób wymierny zwiększyło dochodowość dla podmiotów korzystających z tego systemu.
Nowelizacja z 2019 r. zakładała również wydłużenie funkcjonowania aukcyjnego
systemu wsparcia aż do 2039 r. Projekty, które zostaną uruchomione do 30 czerwca 2024 r. będą mogły otrzymywać wsparcie przez całe 15 lat. Ponadto wsparcie
otrzymają wytwórcy, którzy po raz pierwszy wytworzą energię w terminie 42 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, a nie jak uprzednio w terminie 36 miesięcy. Poza
tym, ustał wymóg przedstawiania wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ustawie doprecyzowano dodatkowo kwestię kary pieniężnej
dla przedsiębiorcy, który wytworzy mniej niż 85% energii deklarowanej w aukcji.
34
35

D. Chomiuk, P. Banasik, dz.cyt.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1524).
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Kara ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli wytwórca energii zdołał sprzedać energię
elektryczną po raz pierwszy w terminie do tego wyznaczonym36.
Kolejne istotne zmiany nastąpiły po przyjęciu przez Radę Ministrów 13 kwietnia 2021 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw, przedłożonego przez Ministra Klimatu i Środowiska37.
Nowe regulacje dotyczą m in. obowiązujących programów pomocy publicznej
dot. aukcji dla wytwórców energii z OZE które zostaną przedłużone do 31 grudnia
2021 r. Natomiast programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej
po stałej cenie (tzw. system FiT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii
elektrycznej (tzw. system FiP), zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 r.38 Ponadto, po notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, wytwórcy będą
mogli ubiegać się o wsparcie do końca 2027 r. Skutkiem notyfikacji będzie także
przedłużenie do 30 czerwca 2047 r. maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia
dla instalacji, w szczególności dotyczącego:
• obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo
prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach tzw. systemów FIT oraz FIP,
• obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do
ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego39.
Dodatkowo, ograniczone zostaną obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje, dotyczące podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub
mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW. Wprowadzona zostanie
również możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata – wyłącznie
w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małej energetyki wodnej (MEW) i instalacji
biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych
certyfikatów przez minimum 5 lat. W rezultacie, z systemu wsparcia umożliwiającego pomoc operacyjną do 17 lat, skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz ok.
80 instalacji produkujących tzw. biogaz składowiskowy (BGS) i innych biogazowni,
o mocy zainstalowanej do 1 MW. Mowa tutaj o instalacjach, dla których upłynął lub
w bieżącym roku i w kolejnych latach upływa 15-letni okres wsparcia. Określony
został także długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE
przez sześć kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022–2027, zostanie określo36
37

38

39

D. Chomiuk, P. Banasik, dz.cyt.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610).
„Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 13 kwietnia 2021, https://www.gov.pl/web/premier/
projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-niektorych-innych-ustaw3. Dostęp: 2 czerwca 2021.
Tamże.
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na w rozporządzeniu. Ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone. Rozwiązanie to stworzy przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz zapewni stabilną
perspektywę inwestycyjną. Ponadto, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie
mógł realizować zadania na rzecz odnawialnych źródeł energii. Spółki kapitałowe
działające w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych –
nadzorowane przez ministra do spraw aktywów państwowych i prowadzące inwestycje OZE – będą mogły szybciej realizować wyznaczony Polsce cel zwiększenia
produkcji energii odnawialnej. Chodzi o inwestycje na gruntach wydzierżawianych
bez przeprowadzania przetargu. Rozwiązanie to zapewni KOWR możliwość realizacji jego ustawowych zadań dot. wsparcia działań na rzecz odnawialnych źródeł
energii, a dochód pozyskany z dzierżawy gruntów pozwoli na skuteczną i efektywną
realizację pozostałych zadań, spoczywających na KOWR40.

Biogazownie rolnicze na terenie Dolnego Śląska
Województwo dolnośląskie leży w południowo-zachodniej części Polski. Jego
powierzchnia zajmuje 19947 km2, co stanowi 6,4% całkowitej powierzchni kraju.
Liczba ludności na dzień 31 XII 2020 r. wynosiła 2891300. Powierzchnia użytków
rolnych obejmuje obszar 962,2 tys. ha. Walorem Dolnego Śląska, a w szczególności terenów nizinnych, jest dobrej jakości gleba (czarnoziemy, gleby brunatne),
co wraz z korzystnymi warunkami klimatycznymi wspiera rozwój rolnictwa oraz
pozyskanie znaczących plonów41.
Województwo dolnośląskim cechuje się sprzyjającymi warunkami do rozwoju
sektora biogazowniczego, ma duży potencjał do pozyskiwania substratów rolniczych (głównie biomasy roślinnej) oraz posiada obszary o dobrze rozwiniętej infrastrukturze gazowej i ciepłowniczej, co daje możliwość sprzedaży pozyskanej
energii do istniejących już sieci42.

Rozmieszczenie i struktura istniejących biogazowni rolniczych
W województwie dolnośląskim obecnie funkcjonujących jest, tzn. wpisanych
do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 10 biogazowni rolniczych43.
Lokalizacja ich została przedstawiona na rysunku nr 2, natomiast rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego na
Dolnym Śląsku przedstawiono w tabeli nr 4.
40
41
42

43

Tamże.
„Dane dotyczące województwa dolnośląskiego”, Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
B. Biega, Polityka energetyczna a biogazownie rolnicze w województwie dolnośląskim, [w:] Nowe
trendy w naukach przyrodniczych, Wrocław, 2012, str. 60–69.
Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (stan na dzień
27 maja 2021).
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Rys. nr 4. Lokalizacja biogazowni rolniczych na Dolnym Śląsku.
Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie biogazownie w województwie dolnośląskim wytwarzają energię
elektryczną z biogazu rolniczego w układzie kogeneracyjnym, stosując fermentację mezofilową z silnikiem jednopaliwowym (gazowym). Analizując dane, przedstawione w tabeli 4, można wywnioskować, że największą produkcją biogazu, na
poziomie 9 894 549 m3/rok, charakteryzuje się biogazownia rolnicza w Strzelinie,
której przedsiębiorcą energetycznym jest Südzucker Polska S.A. Inwestycja w całości zrealizowana została z własnych środków i pracuje wyłącznie na wysłodkach
z buraków cukrowych44.
Pierwszą instalacją biogazową w Polsce na terenach miejskich była biogazownia w Świdnicy firmy Bio-Wat Spółka z o.o. z roczną produkcją biogazu wynoszącą
44

Z. Gancarz, Biogazownia Strzelin, Wrocław, Südzucker Polska, 2013.
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Tabela nr 4. Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego na Dolnym Śląsku.
Nazwa
przedsiębiorcy

BIO-WAT
Sp. z o.o.

Miejsce
wykonywania
działalności

ul. Metalowców
22,
58-100 Świdnica
Südzucker Polska ul. Ząbkowicka 53
S.A.
57-100 Strzelin
Cargill Poland
ul. Mac Milan 1
Sp. z o.o.
Bielany
Wrocławskie
55-040
Kobierzyce
ENEA
Gorzesław 83
Wytwarzanie S.A. 56-420 Bierutów
Instytut Zarządzaul. Lipowa 7A
nia i Samorząd- 58-210 Łagiewniki
ności
Sp. z o.o.
EKOGAZ Sp.
ul. W. Witosa 13
z o.o.
56-200 Góra
Biogazownia
Szczedrzykowice
Szczedrzykowice
26C
Sp. z o.o.
59-230 Prochowice
Grupa
Żabice 52
59-140 Chocianów
Producencka
AGRO-ŻABICE
Sp. z o.o.
Grupa
Łaźniki 6A
Producentów
59-500 Złotoryja
Rolnych TERRA
sp. z o.o.
BIOWATT S.A.
ul. Badawcza 6
Żerniki Wielkie
55-020 Żórawina
Źródło: opracowanie własne.

Data wpisu
do rejestru

Roczna wydajność instalacji
do wytworzenia biogazu
rolniczego
m3/rok
23.08.2011 r.
3 500 000

Łączna moc
azainstalowana elektryczna instalacji
MWe
1,000

23.10.2012 r.

9 894 549

2,000

25.04.2013 r.

1 300 000

0,526

05.02.2014 r

4 750 385

1,698

05.02.2014 r.

3 335 220

0,899

24.03.2015 r.

2 172 612

0,600

30.12.2015 r.

4 000 000

0,999

25.02.2016 r.

2 900 000

0,499

10.09.2018 r.

3 500 000

0,999

31.01.2020 r.

4 818 000

1,200
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4 000 000 m3/rok, zmniejszoną na chwilę obecną do 3 500 000 m3/rok . Głównym
substratem stosowanym do fermentacji beztlenowej jest kiszonka z kukurydzy, ale
również inne zielone rośliny, takie jak trawa czy liście buraków cukrowych45.
5 lutego 2014 roku do rejestru zostały wpisane 2 biogazownie rolnicze, w Gorzesławiu i w Łagiewnikach. Głównym paliwem biogazowni w Gorzesławiu są
rośliny energetyczne, a także zwierzęce odpady organiczne, z których biogaz wytwarzany jest w ilości 4 750 385 m3/rok46. Natomiast wydajność biogazowni w Łagiewnikach, której substratem jest kukurydza z okolicznych gospodarstw, wynosi
3 335 220 m3/rok. Inwestycja została zrealizowana przez wrocławski Instytut Zarządzania i Samorządności, który na ten cel pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla
województwa dolnośląskiego na lata 2007-201347.
Najmniejszą produkcją biogazu rolniczego – 1 300 000 m3/rok – charakteryzuje
się biogazownia na Bielanach Wrocławskich, należąca do firmy Cargill Poland Sp.
z o.o. Choć instalacja jest niewielka to jednak uznawana jest za jedną z najciekawszych w Polsce. Biogazownia bowiem wyposażona jest w technologię beztlenowego przetwarzania płynnych resztek pszennych na biogaz48.
W 2015 r. do rejestru wytwórców biogazu wpisane zostały 2 kolejne biogazownie,
BIOGAZ Sp. z o.o. w Górze oraz Biogazownia Szczedrzykowice Sp. z o.o. w Szczedrzykowicach. Biogazownia BIOGAZ Sp. z o.o. w Górze jest to klasyczna biogazownia rolnicza przystosowana do pracy z surowcami o relatywnie dowolnym charakterze
o mocy elektrycznej 0,6 MW. Wyposażona w wydajny i prosty system rozdrabniania
surowca, którymi są: odpady owocowo-warzywne, całe owoce/warzywa wycofane
z rynku (w tym ziemniaki czy marchew) czy też biomasa rolnicza (dowolna masa
zielona)49. Natomiast Biogazownia Szczedrzykowice Sp. z o.o. jest to biogazownia
rolnicza o mocy 0,998 MW, która została przystosowana do przyjmowania substratów
roślinnych w postaci kiszonek, odpadów rolniczych oraz wywaru gorzelnianego50.
45

46

47

48

49

50

Biogazownia Świdnica”, Silo System, http://www.silosystem.pl/Referencje/Biogazownia_Swidnica, Dostęp: 09 października 2021; „Zielona energia w Świdnicy”, Świdnica24, 25 lipca 2012,
http://swidnica24.pl/zielona-energia-w-swidnicy. Dostęp: 11 października 2021.
„Gorzesław: kolejna biogazownia na Dolnym Śląsku”, Gramwzielone, 1 września 2011, http://
gramwzielone.pl/bioenergia/1144/gorzeslaw-kolejna-biogazownia-na-dolnym-slasku. Dostęp:
22 października 2021.
„Na Dolnym Śląsku rusza elektrownia biogazowa, która zasili serwerownię”, Gram w zielone,
23 czerwca 2013, https://www.gramwzielone.pl/bioenergia/7155/na-dolnym-slasku-rusza-elektrownia-biogazowa-ktora-zasili-serwerownie. Dostęp: 30 października 2021.
„Biogazownia rolnicza w Bielanach Wrocławskich”, Dziennik rolniczy, http://dziennikrolniczy.pl/biogazownia-rolnicza-w-bielanach-wroclawskich-najciekawsza-w-polsce.html. Dostęp:
22 kwietnia 2014.
„EkoGaz Sp. z o.o.”, Biotechnika, https://www.biotechnika.net/ekogaz-sp-z-o-o. Dostęp: 08 października 2021.
„Postanowienie nr 129/16 z dnia 14 października 2016 r. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legnicy”, PSSE Legnica, http://psse.legnica.ibip.wroc.pl/public/get_file_contents.
php?id=175673. Dostęp: 7 października 2021.
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Kolejna biogazownia została uruchomiona w 2016 r. i była do Biogazownia
AGRO-ŻABICE Sp. z o.o., gdzie w pełni skojarzony surowcowo i energetycznie
zakład produkcji alkoholu etylowego (gorzelnia) został skojarzony z biogazownią
rolniczą z reaktorami typu CSTR, przetwarzając pozostałości poprodukcyjne na
biogaz. Całość zapotrzebowania na energię elektryczną i zdecydowania większość
energii cieplnej pochodzi z własnego źródła zasilanego biogazem. Projekt dofinansowany był w ramach działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich51.
Dnia 10 września 2018 r. do rejestru biogazu wpisana została Biogazownia Grupy Producentów Rolnych TERRA sp. z o.o. w Łaźnikach, która dofinansowana
została ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja obejmowała m.in. budowę budynku technicznego oraz socjalno-biurowego wraz ze sterownią. Powstały także
budynki gospodarcze przeznaczone do tymczasowego składowania płodów rolnych, zespoły zbiorników, urządzeń i instalacji do produkcji biogazu oraz urządzeń
do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej. Chcąc promować proekologiczne postawy oraz wiedzę o korzyściach płynących z produkcji energii opartej na
biogazie, realizatorzy projektu zadbali również o to, by w budynku powstała sala
dydaktyczna, w której odbywają się szkolenia i warsztaty z zakresu odnawialnych
źródeł energii. Biogazownia Łaźniki jest jedynym w okolicy producentem tzw. zielonej energii52.
Ostatni wpis do rejestru wytwórców biogazu miał miejsce dnia 31 stycznia
2020 r., przedsiębiorcą był BIOWATT S.A., a instalacja zlokalizowana była w Żernikach Wielkich. Biogazownia w Żernikach Wielkich w rzeczywistości została
uruchomiona dnia 6 maja 2014 r. o mocy 1,2 MW, a docelowo jej moc miała zostać zwiększona do 2,0 MW. Właścicielem była firma Polskie Biogazownie Energy-Żórawina Sp. z o.o., której akcjonariuszem była Polenergia Biogaz. Głównym
substratem do produkcji biogazu był obornik i gnojowica pochodząca z fermy świń
należącej do Zakładu Doświadczalnego Zootechniki PIB. Dodatkowo źródłem biomasy miały być również wysłodki buraczane i kiszonka kukurydziana. Koszt całkowity budowy biogazowni wyniósł 21585410 zł, z czego prawie 13 mln stanowiło
dofinansowanie z NFOŚiGW, w formie dotacji – 4697000 zł, natomiast pożyczka –
8220000 zł53. W 2018 r. Biogazownia w Żernikach Wielkich została przejęta przez
BIOWATT S.A. i poddana modernizacji i rozbudowie, jednak moc pozostała na
poziomie 1,2 MW54.

51

52

53
54

„Grupa Producencka Agro-Żabice”, Biotechnika, https://www.biotechnika.net/grupa-producencka-agro-zabice. Dostęp: 2 października 2021.
„Budowa biogazowni Łaźniki”, Mapa dotacji UE, https://mapadotacji.gov.pl/projekty/753480.
Dostęp: 2 października 2021.
Informacje uzyskane od Prezesa biogazowni w Żernikach Wielkich, maj 2014.
„Biogazownia w Żernikach Wielkich”, Biowatt, https://biowatt.pl/realizacje. Dostęp: 15 października 2021.
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Zasoby substratów do fermentacji metanowej
Województwo dolnośląskie charakteryzują na ogół zróżnicowane warunki klimatyczne, glebowe i hydrologiczne oraz zmienna rzeźba terenu. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują na Nizinie Śląskiej, gdzie minimalny okres
wegetacji roślin przekracza 215 dni. Również jakość gleb na tym obszarze jest
najlepsza, co świadczy o dogodnych warunkach dla prowadzenia produkcji roślinnej (rys. nr 3). Natomiast najostrzejszy i najbardziej zróżnicowany klimat panuje
na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach, co udowadnia niski wskaźnik waloryzacji
rolniczej przestrzeni produkcyjnej (rys. nr 4)55.

Rys. nr 3. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej na Dolnym Śląsku.
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, załącznik do
uchwały nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada
2005 roku.
55

H. Klimczak, Analizy przestrzenne w badaniach warunków gospodarowania na obszarach wiejskich
województwa dolnośląskiego, Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2008, str. 9-13.
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Według danych Urzędu Statystycznego w roku 2019 średnie plony uzyskiwane z 1 ha dla zbóż ogółem na Dolnym Śląsku były wyższe od średniej krajowej,
natomiast w przypadku ziemniaków, buraków cukrowych i rzepaku oraz rzepiku
na Dolnym Śląsku oscylowały w granicach średniej krajowej, co obrazuje tabela
5. W przypadku ilości pogłowia zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna,
drób ogóle, owce) ich liczba na Dolnym Śląsku była niższa w stosunku do średniej
krajowej, co przedstawia tabela 6 i 7.
Tabela nr 5. Plony z 1 ha na tle Polski i Dolnego Śląska.
Plony z 1 ha
Polska
Dolny Śląsk
2005
2012
2019
2005
2012
2019
kg
zboża ogółem
3230
3700
3670
4390
4680
4460
ziemniaki
17600
24200
21410
21600
27800
21190
buraki
41600
58200
57470
50900
60800
56220
cukrowe
rzepak i rzepik
2630
2590
2710
2910
2300
2670
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Bank Danych Lokalnych”, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl. Dostęp: 15 października 2021.

Tabela nr 6. Pogłowie zwierząt na 100 ha użytków rolnych na tle Polski i Dolnego
Śląska.
Pogłowie zwierząt na
100 ha użytków rolnych
szt.
bydło
trzoda chlewna

Polska
2005
33,9
117,6

2012
36,9
74,4

Dolny Śląsk
2019
42,6
76,4

2005
11,7
46,8

2012
9,7
23,2

2019
11,5
20,3

Tabela nr 7. Pogłowie pozostałych zwierząt gospodarskich na tle Polski i Dolnego
Śląska.
Pogłowie
pozostałych
Polska
Dolny Śląsk
zwierząt
gospodarskich
2005
2012
2019
2005
2012
2019
szt.
drób ogółem
125073082 125424044 201045772 6434721 4919196 6827285
owce
317669
218507
267729
8357
8949
11986
kozy
141475
89942
44204
7571
6518
2544
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Bank Danych Lokalnych”, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl. Dostęp: 15 października 2021.
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Potencjał produkcji energii z biogazu z biomasy roślinnej przedstawiono w tabeli 8, natomiast potencjał produkcji energii z biogazu z odchodów zwierzęcych
w tabeli 9. Analizując tabele 8 widać, że potencjał produkcji energii z biogazu powstającego z fermentacji biomasy roślinnej, wynoszący 24,45 tys. GWh/rok, jest
ponad dwukrotnie większy od osiągalnej produkcji energii z biogazu – 11,16 tys.
GWh/rok. Całkowity potencjał biogazu z fermentacji odpadów z hodowli zwierząt
wynosi ok. 117 mln m3/rok, a maksymalny potencjał energii z odchodów zwierzęcych kształtuje się na poziomie 859 GWh/rok, natomiast rzeczywista produkcja
energii jest dwukrotnie niższa i wynosi 456 GWh/rok.
Tabela nr 8. Potencjał produkcji energii z biogazu z biomasy roślinnej.
Dolny Śląsk
potencjalne tys. GWh/rok
osiągalne tys. GWh/rok
Słoma
9,17
2,78
Siano
0,11
0,00
Drewno
4,39
1,47
Rzepak
3,81
1,86
Zboże (zielonka)
1,03
0,11
Buraki cukrowe
0,64
0,00
Ziemniaki
0,58
0,22
Nieużytki
4,72
4,72
Całkowita biomasa
24,45
11,16
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szpadt R., Dolny Śląsk – Odzysk energii z odpadów, przegląd na tle innych krajów regionu Morza Bałtyckiego (Szwecji, Finlandii, Estonii
i Litwy), prezentacja w ramach projektu: REMOWE – Regional Mobilizing of Sustainable
Waste-to-Energy Production, Wrocław 2012.
Biomasa roślinna

Tabela nr 9. Potencjał produkcji energii z biogazu z odchodów zwierzęcych.
Dolny Śląsk
potencjalne* GWh/rok
osiągalne GWh/rok
Bydło
354,0
56,0
Trzoda chlewna
172,0
67,0
Drób
333,0
333,0
Owce
Kozy
Razem
859,0
456,0
*Maksymalny potencjał obliczono na podstawie całkowitej możliwej obsady ferm
i maksymalnej liczby cykli hodowli w roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie Szpadt R., Dolny Śląsk – Odzysk energii z odpadów, przegląd na tle innych krajów regionu Morza Bałtyckiego (Szwecji, Finlandii, Estonii
i Litwy), prezentacja w ramach projektu: REMOWE – Regional Mobilizing of Sustainable
Waste-to-Energy Production, Wrocław 2012.
Odchody zwierzęce
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Z rysunku nr 6 wynika, że największym potencjałem biogazu z odchodów
zwierzęcych charakteryzują się gminy Stare Bogaczowice oraz Syców (powyżej
200000 GJ), a także Wisznia Mała, Prusice, Wądroże Wielkie, Gromadka i Milicz
(powyżej 100000 GJ).

Rys. nr 6. Potencjał biogazu z odchodów zwierzęcych.
Źródło: Szpadt R., Dolny Śląsk – Odzysk energii z odpadów, przegląd na tle innych krajów regionu Morza Bałtyckiego (Szwecji, Finlandii, Estonii i Litwy), prezentacja w ramach
projektu: REMOWE – Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production,
Wrocław 2012.

Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu wytwarzanego w procesie
fermentacji metanowej substancji organicznych jest jedną z najefektywniejszych
metod pozyskiwania energii odnawialnej oraz pozwala na rentowną ich utylizację.
Ze względu na korzystną bazę substratów do fermentacji metanowej, promocja
i rozwój sektora biogazowniczego na Dolnym Śląsku powinien być jednym z najistotniejszych działań dotyczących produkcji energii.
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Zakończenie
Polska należy do krajów o dużym potencjale energetycznym, szczególnie w zakresie produkcji biogazu, który porównywalny jest do potencjału biogazowego
Niemiec, czyli lidera w Unii Europejskiej w produkcji biogazu. Produkcja biogazu
w naszym kraju, z roku na rok wzrasta, jednak nie jest to zadowalająca liczba.
W kraju na dzień 31 grudnia 2020 r. do rejestru wytwórców biogazu rolniczego
wpisanych było 99 przedsiębiorstw energetycznych, w tym 116 instalacji biogazowych, o łącznej wydajności instalacji do produkcji biogazu 325,395 mln m3 i łącznej mocy układu energii elektrycznej 689,118 MWe, natomiast na dzień 27 maja
2021 r. rejestr powiększył się o kolejne 4 przedsiębiorstwa (4 instalacje).
Sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce dysponuje obecnie indywidualną
ustawą o OZE. Biorąc pod uwagę wymogi unijne przekładające się na politykę
energetyczną Polski, tendencje europejskie w sektorze energetycznym, ogromny
potencjał produkcji biogazu/biometanu w Polsce oraz sprzyjające regulacje prawne
dla biogazu należy oczekiwać, że jego rola będzie z roku na rok coraz większa.
Obszar Dolnego Śląska charakteryzuje się korzystnymi warunkami do rozwoju
biogazowni rolniczych, z tego względu, że posiada duże możliwości pozyskiwania
substratów pochodzenia rolniczego (głównie biomasy roślinnej) oraz regiony o dobrze rozwiniętej infrastrukturze gazowej i ciepłowniczej, pozwalające na sprzedaż
uzyskanej energii do istniejących już sieci. W pracy wskazano również obszary
o najdogodniejszych warunkach do budowy biogazowni rolniczych.
W województwie dolnośląskim obecnie funkcjonuje 10 biogazowni rolniczych,
które wytwarzają energię elektryczną i cieplną z biogazu rolniczego w układzie
kogeneracyjnym, stosując fermentację mezofilową z silnikiem jednopaliwowym
(gazowym). Są to:
• biogazownia w Świdnicy, której przedsiębiorcą jest BIO-WAT Sp. z o.o.,
• biogazownia w Strzelnie, której przedsiębiorcą jest Südzucker Polska S.A.,
• biogazownia na Bielanach Wrocławskich, której przedsiębiorcą jest Cargill Poland Sp. z o.o.,
• biogazownia w Gorzesławiu, której przedsiębiorcą jest ENEA Wytwarzanie
S.A.,
• biogazownia w Łagiewnikach, której przedsiębiorcą jest Instytut Zarządzania
i Samorządności Sp. z o.o.,
• biogazownia w Górze, której przedsiębiorcą jest EKOGAZ Sp. z o.o.,
• biogazownia w Szczedrzykowicach, której przedsiębiorcą jest Biogazownia
Szczedrzykowice Sp. z o.o.,
• biogazownia w Żabicach, której przedsiębiorcą jest Grupa Producencka AGROŻABICE Sp. z o.o.,
• biogazownia w Łaźnikach, której przedsiębiorcą jest Grupa Producentów Rolnych TERRA sp. z o.o.,
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• biogazownia w Żernikach Wielkich, której przedsiębiorcą jest BIOWATT S.A.
Inwestycje w biogazownie są złożonym i długookresowym przedsięwzięciem,
wynikającym ze skomplikowanej procedury prawno-administracyjnej, dotyczącej
wdrażania technologii i położenia inwestycji. Pierwszym etapem projektowym
biogazowni rolniczych jest identyfikacja jego zakresu przez wybór najkorzystniejszych rozwiązań dla konkretnej lokalizacji. Aby można było rozpocząć budowę
inwestycji, oprócz uzyskania niezbędnych pozwoleń (tytułu prawnego do inwestycji, decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę oraz umowy
realizacyjnej), należy również uzyskać akceptację lokalnej społeczności, która zazwyczaj jest negatywnie nastawiona do powstania takiego przedsięwzięcia.
Biogaz rolniczy powstaje w procesie fermentacji metanowej, który zachodzi
w warunkach beztlenowych z udziałem mikroorganizmów, podczas którego substraty organiczne przekształcone zostają do metanu i dwutlenku węgla. Substratami
w biogazowniach rolniczych mogą być: odpady z chowu zwierząt, biomasa z upraw
polowych i użytków zielonych lub też odpady i produkty uboczne z przetwórstwa
rolno-spożywczego. Zazwyczaj stosowania jest kofermentacja, która polega na
mieszaniu substratów pochodzących z różnych źródeł. Odpowiedni dobór substratów wsadowych ma kluczowe znaczenie dla rentowności przedsięwzięcia. Biogazownie rolnicze zazwyczaj bazują na technologii jednostopniowej wykorzystując
fermentację mokrą w warunkach mezofilowych, gdzie dostawa substratów odbywa
się w sposób ciągły. Typowa instalacja biogazowa składa się z układu przygotowania i podawania substratów, komory fermentacyjnej, zbiornika magazynowanego
dla przefermentowanego substratu, zbiornika biogazu i agregatu kogeneracyjnego.
W procesie fermentacji powstaje nie tylko biogaz ale również poferment, który
można stosować jako pełnowartościowy nawóz, jeśli spełnia określone wymagania
normowane w aktach prawnych. Powstały biogaz poddawany jest technologiom
oczyszczania, w których usuwana jest woda, cząstki stałe oraz siarkowodór, aby
mógł zostać przekształcany w energię elektryczną i cieplną. A dodatkowo podlega metodom wzbogacania, gdzie eliminowany jest dwutlenek węgla, w przypadku
gdy ma służyć do zasilania sieci gazu ziemnego lub jako biopaliwo.
Budowa biogazowni rolniczej jest kosztownym przedsięwzięciem, w związku
z czym oprócz środków własnych niezbędne jest pozyskiwanie dofinansowania,
jeśli jest dostępne, ze środków krajowych czy też unijnych w postaci dotacji, kredytów lub dopłat do kredytów. Kolejnymi źródłami finansowania mogą być bankowe kredyty komercyjne lub też oferty leasingowe.
Biogazownie rolnicze niosą ze sobą wiele korzyści na różnych płaszczyznach
życia. Produkcja biogazu odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska: przez
redukcję emisji metanu i innych gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery,
utylizację odpadów roślinnych i zwierzęcych powstałych w gospodarstwach rolnych, powstawanie nawozu o znacznie lepszych właściwościach niż odpady nieprzefermentowane, aktywizację lokalnego rynku, promocję gminy oraz dywersyfi-
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kację źródeł energii i uniezależnienie się od paliw kopalnych. Główną barierą sektora biogazu w Polsce były niestabilne przepisy prawne, co skutecznie przyhamowało procesy inwestycyjne i finansowanie takich przedsięwzięć przez banki. Brak
akceptacji lokalnej społeczności, źródeł finansowania, efektywności energetycznej
i ekonomicznej, wyboru odpowiedniej technologii oraz braku wystarczającego zaplecza techniczno-technologicznego również determinowały rozwój sektora biogazu rolniczego w Polsce. Należy więc podejmować działania w celu usunięcia tych
barier występujących na różnych podłożach, m.in. przez wprowadzanie ogólnopolskich kampanii edukacyjnych i informacyjnych, optymalizację procesu produkcji
biogazu, odpowiednie wsparcia ze strony instytucji państwowych oraz wdrożenie
programów demonstracyjnych.
Największy wpływ na rozwój rynku biogazowego i nowe inwestycje mają regulacje prawne, a obecna stabilna sytuacja prawno-finansowa dla nowych inwestycji, miejmy nadzieję, że będzie sprzyjać wzrostowi liczby biogazowni. Biorąc pod
uwagę wymogi unijne przekładające się na politykę energetyczną Polski, tendencje
europejskie w sektorze energetycznym, ogromny potencjał produkcji biogazu/biometanu w Polsce oraz dobry klimat polityczny i legislacyjny dla biogazu, należy
oczekiwać, że rola biogazu będzie z roku na rok coraz większa.
Od kilkunastu lat suwerenność energetyczna Polski jest ograniczona przez import dużych ilości ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Rozwiązaniem tej niekorzystnej sytuacji jest rozwój energetyki odnawialnej, w szczególności energii z biogazu,
opartej na krajowych zasobach. Sektor biogazu i biometanu ma być jednym z kluczowym elementów wspierających transformację energetyczną, której kierunki wyznaczono w przyjętej Polityce Energetycznej Polski do 2040 (PEP 2040). W PEP
2040 przewiduje się wzrost znaczenia biomasy, biogazu, geotermii w ciepłownictwie systemowym oraz pomp ciepła w ciepłownictwie indywidualnym. Podpisany
13 października 2020 r. „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego” jest
krokiem do podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju rynku w biogazownie
i biometanownie w Polsce, które mają mieć duże znaczenie dla transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i poprawy jakości powietrza oraz przyczynić
się do dywersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego
naszego kraju, redukcji gazów cieplarnianych, a także wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w Polsce.
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Summary
Alicja Czarkowska, Marek Czarkowski – The current state,
prospects and conditions for the development of biogas energy
in Lower Silesia - an opportunity for local energy security
:
The production and energetic use of agricultural biogas is currently one of the most beneficial methods of obtaining renewable energy, which so far is not widely used in Poland.
In Poland, investing in biogas plants, including agricultural ones, still faces many obstacles,
associated with legal regulations, social conditions, and difficulties related to the sources of
funding. The purpose of the thesis is to analyze the current state, prospects and conditions
for development of agricultural biogas plants in Lower Silesia. The introduction presents
the current state of biogas and energy production in Europe and Poland as well. Then, the
biogas is characterized in legal terms and presented are agricultural biogas plants in Lower
Silesia. The article analyzes prospects and development conditions, therefore environmental, social and economic benefits, as well as barriers hindering its development.
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Bazyli Józwuk vel Aleksiejuk, rolnik, cieśla, młynarz, działacz społeczny i polityczny we wsi Świniarów.
Urodził się 12 kwietnia 1900 roku we wsi Brzozówka, powiat brzeski, gmina
Wysokie Litewskie, województwo poleskie. Był najmłodszym z pięciu synów Jana
Józwuka i Eufrozyny z d. Wasiluk1. Najstarszy brat Jan był jego opiekunem, przewodnikiem i nauczycielem zawodu ciesielskiego. Zginął podczas I wojny światowej.
Imię Bazyli nadane mu na chrzcie miało pochodzenie późnogreckie, od przymiotnika „królewski, cesarski”, i od rzeczownika basilus „król, wódz, cesarz”.
Bazyli urodził się w rodzinie katolickiej o pięknych tradycjach niepodległościowych. Jego wieś rodzinna – Brzozówka za Bugiem – zamieszkana była przez
liczną ludność polską. Był utalentowanym samoukiem. Od najmłodszych lat mimo
średniego wzrostu odznaczał się niezwykłą siłą fizyczną. Miał bujne, czarne włosy
i piękne, zdrowe zęby, nawet po 70. roku życia nie miał żadnych ubytków.
Ważnym doświadczeniem w jego życiu był wybuch I wojny światowej. Obudził nadzieje na odzyskanie niepodległości. W lecie 1915 roku Rosjanie zaczęli
wycofywać się z Królestwa Polskiego. Na Podlasiu ewakuowano ludność wiosek, która próbowała uratować jak najwięcej dobytku. Masowo bito świnie i drób.
1

Odpis skrócony aktu zgonu Bazylego Józwuka vel Aleksiejuk. Urząd Stanu Cywilnego, Łosice
sygn. USC/OS13/7382594.
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Pozostały majątek Rosjanie podpalili, aby nic nie dostało się w ręce Niemców2.
Podobnie wysiedlano wieś Brzozówkę. Bazyli wywieziony został za Moskwę.
W Rosji przebywał do 1922 roku. Pracował w młynie. Miał dobre warunki zakwaterowania i wyżywienie. Od 1918 roku, kiedy Rosja pogrążyła się w wojnie
domowej, starał się pozostawać neutralny na zachęty czerwonych i białych Rosjan proponujących wojaczkę. Uzasadniał to tym, że jest Polakiem i nie zamierza
wtrącać się w sprawy wewnętrzne Rosjan. Jego powrót do kraju, w rodzinne strony był długi i dramatyczny. Ostatnią część drogi przemierzał głodny i skrajnie
wyczerpany. Zmęczony spał pod śniegiem, który zaskoczył Go podczas zamieci
śnieżnej w lesie.
Kiedy wrócił do rodzinnej wsi, jego rodzina mieszkała w ziemiance. Pola zarośnięte zostały brzeziną. Nie widział żadnych pespektyw na zagospodarowanie się
na miejscu. Miał zbyt mało własnego pola, aby założyć własne gospodarstwo. Po
powrocie z Rosji został powołany do odbycia służby wojskowej. W wojsku spotkał się z lekceważącym traktowaniem ze strony kaprala pochodzącego z centralnej
Polski. Często strącał mu on czapkę z głowy. Miara jednak przebrała się. Pewnego
dnia Bazyli zdjął czapkę kapralowi, podniósł węgieł baraku i włożył pod niego
czapkę. Kapral nie był w stanie jej wyjąć. Od tego czasu odnosił się z szacunkiem
do młodego rekruta.
Bazyli postanowił wydzierżawić ziemię bratu, Leonowi, i opuścił rodzinną
wieś, aby szukać szczęścia na terenie powiatu konstantynowskiego w województwie lubelskim. W podobnej sytuacji był jego znajomy ze wsi Makarowo, Andrzej
Marczuk. Razem było łatwiej. Wyruszyli w nieznane z kawałkiem chleba i dobrym
słowem. Rzeka Bug stała się ich Rubikonem, przekraczając ją, pozostawili rodziny,
by nigdy już na stałe tu nie powrócić. Utrzymywali jedynie okazjonalne kontakty
z rodzinami3.
Bazyli najpierw pracował u bogatych gospodarzy w miejscowości Szpaki. Tam
jednak w niewielkim stopniu wykorzystywano jego umiejętności rzemieślnicze.
Umiał pracować siekierą, piłą, heblem, naprawiając i budując domy. Był cieślą
i stolarzem jednocześnie.
Praca na roli nie dawała Bazylemu pełnej satysfakcji. Dowiedział się, iż bogaty
gospodarz ze wsi Świniarów Franciszek Giereło, zwany „Wnukiem” potrzebuje do
pracy osobę o umiejętnościach rzemieślniczych. Bazyli poznawał stosunki wiejskie, rówieśników, młode dziewczyny. Był pracowity, oszczędny, chętny do pomocy. Zaradność w wykonywaniu powierzonej pracy była dobrze wynagradzana.
Polecono Go też jako cieślę i młynarza.
Bardzo dobrą opinię o pracy Bazylego wystawił Franciszek Giereło, widząc, jak
pociąga go praca w młynie.
2
3

A. Jarosiński, Szkic z Nadbużańskiego Podlasia, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1925, s. 70–71.
Relacja ustna Bazylego Józwuka vel Aleksiejuk z 1970 roku. W zbiorach autora.
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Bazyli nawiązał kontakt z właścicielem młyna Artych – Niemcem Władysławem Szulcem, który potrzebował cieśli do naprawy urządzeń młynarskich i osoby
posiadającej umiejętności niezbędne do pracy w młynie. Szulcowi Bazyli imponował nie tylko siłą fizyczną, ale także niezwykłą uczciwością w wykonywaniu
obowiązków.
Praca w młynie i gospodarstwie pozwalała na oszczędzanie z myślą o przyszłości. Oszczędności powiększały się także dzięki temu, że Bazyli sadził niewielką
ilość tytoniu, który przeznaczył na potrzeby własne. W ten sposób nie musiał kupować gotowych papierosów. Kiedy zaprzestał uprawy tytoniu, przez bardzo wiele lat
tytoń z nasion wysiewał się sam. Bazyli demonstrował wtedy swoim wnuczkom,
jak tytoń suszy się, jak się go przechowuje, aby następnie bardzo ostrym nożem
przygotować do palenia. Taki tytoń nadawał się do nabijania fajki. Umiejętności
w uprawie tytoniu wzbogaciły jego wiedzę o gatunkach tytoniu, jego cenach i możliwościach uzyskiwania zarobku z handlu tytoniem4.
Bazylemu podobała się praca w Świniarowie. Przestał tęsknić za rodzinnymi
stronami. Posiadał zgromadzony kapitał i pozyskał przychylność rodziny Ksawerego Żuka i jego najstarszej, pięknej córki Feliksy Żuk (urodzonej w 1899 roku).
Była piękna, wysoka, posiadała wykształcenie odpowiadające 7 klasom szkoły powszechnej. Była niezwykle pracowita i zaradna. Ubierała się ładnie i gustownie.
Ślub odbył się w kościele św. Zygmunta w Łosicach w 1926 roku.
Z podziału majątku młode małżeństwo otrzymało niewielki kawałek ziemi i siedlisko. W 1928 roku urodziła im się córka Genowefa. W tej sytuacji Bazyli, aby
utrzymać rodzinę, nadal pracował w młynie Artych u Szulca. W pierwszej kolejności obsługiwani byli mieszkańcy wsi Świniarów. Młyn stanowił dla mieszkańców
wsi ważny obiekt spotkań przy mieleniu zboża na mąkę. Mąka i ziemniaki były
podstawowymi produktami w żywieniu ludności. Podstawowym zajęciem była dla
Bazylego praca w młynie. W tym czasie to jej się poświęcał, ponieważ przynosiła
mu dochód. Natomiast uprawą roli zajmowały się kobiety i wynajęci parobkowie.
Z kolei jego umiejętności ciesielskie i stolarskie powodowały, że był traktowany
jako ważny członek społeczności wiejskiej. Był bardzo sprawny fizycznie i silny.
Swoją siłę sprawdzał niejednokrotnie, niosąc przez ponad kilometr 50 kg pszenicy
do młyna, aby ją przemielić na mąkę. Później przynosił mąkę do domu. Po drodze
tylko raz odpoczywał.
Na wsi nie miał sobie równych w tężyźnie fizycznej. Choć był człowiekiem niezwykle spokojnym i życzliwym, to niekiedy, szczególnie podczas zabaw i spotkań,
spotykał się ze strony niektórych krnąbrnych mieszkańców z próbą pokazania mu
swojej siły i przewagi. Jednym z takich mieszkańców, któremu wszyscy ustępowali, był Julian nazywany „Jurem”. Miał prawie 2 metry wzrostu i dużą wagę oraz
znaczną siłę. Było to przysłowiowe spotkanie Dawida z Goliatem. Nikt Bazylemu
4
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w tym starciu nie dawał szansy. Nim Jur ustawił się do walki, Bazyli błyskawicznie
chwycił przeciwnika rękami w połowie ciała i zacisnął w żelaznym uścisku. Kiedy zaczęły trzeszczeć żebra przeciwnikowi, ten zbladł i zaczął wydawać odgłosy
duszenia się. Po rozluźnieniu upadł na ziemię i przez pewien czas dochodził do
siebie. Po tej lekcji Bazyli miał spokój z wiejskim osiłkiem, który raczej omijał Go,
nie szukając zwady. Wydarzenie to rozeszło się po wsi głośnym echem. Bazyli był
traktowany z szacunkiem5.
Wkrótce znalazł się w oddziaływaniu partii politycznej działającej na terenie
gminy. Początkowo, kiedy pracował u Franciszka Giereły zwanego „Wnukiem”
znalazł się pod wpływami Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, którego mocne, zdecydowane hasła silnie oddziaływały na mieszkańców Świniarowa.
Okazywali swoją aktywność na wiecach w Łosicach6. Był zapraszany przez „Wnuka” na spotkania i mityngi organizowane przez tę partię w Łosicach i innych miejscowościach. Ludowców interesowały informacje z Rosji z okresu wojny domowej
oraz postawy i zachowania bolszewików. Wśród działaczy PSL „Wyzwolenie” byli
sympatycy Polskiej Partii Socjalistycznej, której komórka działała w Świniarowie.
Wiejscy socjaliści mieli bliskie kontakty z żydowskimi socjalistami w Łosicach.
Łosice były jednym z wielu miast Podlasia, gdzie ponad 50% mieszkańców
stanowili Żydzi. Wśród ludności żydowskiej było duże zróżnicowanie majątkowe i polityczne. Propaganda sowiecka wpływała na radykalizację postaw młodego
pokolenia Żydów. Emisariusze Komunistycznej Partii Polski, dysponując środkami finansowymi na działalność organizacyjną, pozyskiwali do współpracy biedotę
miejską i wiejską, oczekującą na poprawę sytuacji materialnej. Podobna komórka
KPP, dobrze zakonspirowana, działała w Łosicach, a także w gminie Świniarów7.
Bazyli, pracując w młynie Szulca w miejscowości Artych nad rzeka Toczną,
znajdował się pod wpływami środowiska robotniczego. Współpraca z PPS owocowała nowymi, licznymi kontaktami z łosickimi Żydami o poglądach socjalistycznych z Bundu. Miało to pozytywny wymiar dla Bazylego, który mógł dzięki nim
otrzymać dobrze płatną pracę w Łosicach. Ponieważ był człowiekiem skromnym,
dyskretnym i umiał dochować tajemnicy, otrzymywał często od Żydów różne materiały propagandowe dla wiejskich socjalistów. Z biegiem czasu ten utalentowany
samouk zdobył sporą wiedzę na temat sytuacji w Polsce i za jej granicami. W latach trzydziestych jego sympatie bliskie były ruchowi ludowemu.
Aresztowania, proces brzeski i wyjazd Wincentego Witosa do Czechosłowacji
bardzo mocno wstrząsnęły Bazylim. Świat wartości budowany w oparciu o demokrację załamał się. Często w rozmowach po wielu latach wracał do tamtych wydarzeń, opowiadał, że chłopi z wielkim utęsknieniem oczekiwali na powrót Witosa.
5
6
7
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W kwietniu 1939 roku dotarła do Świniarowa informacja o tym, że Wincenty
Witos przebywa w więzieniu siedleckim. Szykowała się delegacja, która miała go
tam odwiedzić. Całą wyprawę organizowali ludowcy ze Świniarowa. Nie doszło
jednak do spotkania z Witosem, ponieważ jego pobyt w Siedlcach był bardzo krótki. Dla Bazylego i ludowców Wincenty Witos był wielkim przywódcą chłopów
i mężem stanu. Obrońcą Ojczyzny i chłopem z krwi i kości. Oczekiwali, kiedy
przyjdzie jego czas8.
Lata trzydzieste, okres biedy i poniżenia wsi polskiej Bazyli znosił z godnością,
pomagając innym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Po śmierci
właściciela młyna Władysława Szulca następny właściciel – Stanisław Chaciński
zatrudnił Bazylego na tych samych warunkach finansowych.
W 1932 roku zlikwidowany został powiat konstantynowski, gmina Świniarów
przeszła do powiatu siedleckiego. Wójtem gminy Świniarów był Antoni Krasiejko,
a w 4-klasowej szkole powszechnej w Świniarowie uczył Józef Jackowski.
Przed wybuchem II wojny światowej Bazyli nie został zmobilizowany do wojska, mimo że posiadał solidne przeszkolenie wojskowe. Bazyli pracując w młynie
był świadkiem mobilizacji koni i zaprzęgów. 1 września 1939 roku pod Artychem.
O świcie zjechały się zaprzęgi konne z całej gminy Świniarów. Sołtysi informowali
sekretarza gminy o swoim przybyciu i stanie liczbowym. Zebrani furmani, konie
i gromadzący się ludzie, tworzyli wielkie targowisko. Specjalna komisja wojskowa
wybrała konie, które miały być załadowane do podstawionych wagonów na stacji kolejowej w Niemojkach. Konie jednak stały jeszcze wieczorem w lesie koło
Artycha. Później znikły, nie dotarły w miejsc mobilizacji, wieczorem trafiły do
gospodarzy w gminie. Stanisław Jaszczuk – prezes Zarządu Powiatowego Związku
Młodzieży Wiejskiej „Siew” w Siedlcach był przekonany, iż była to sprawka sekretarza gminy Ireneusza Karczmarczyka, sanacyjnego aktywisty9.
12 września 1939 roku oddziały niemieckie zajęły Łosice. Wkrótce wycofały
się. 29 września do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej entuzjastycznie
witane przez Żydów. Wkroczenie Rosjan do Łosic spadło jak grom z nieba na patriotyczną ludność Świniarowa. Choć Rosjanie zachowywali się poprawnie, próbowali zaprzyjaźnić się z mieszkańcami, to Bazyli patrzył z przerażeniem na armię,
która była licho ubrana i nosiła karabiny na sznurkach. Żołnierze Armii Czerwonej
próbowali wręczać chłopom łapcie uplecione ze słomy, ponieważ propaganda sowiecka upowszechniała informację, że biedni chłopi w Polsce chodzą bez butów.
Tabor rosyjski był godny pożałowania. Konie były wychudzone, brudne. Ich
broń pancerna – były to często traktory obudowane blachami. Mit o niezwyciężonej Armii Czerwonej prysł jak bańka mydlana. Sympatycy bolszewików byli
bardzo rozczarowani. Rosjanie, wycofując się z ziemi łosickiej, rabowali magazy8
9
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ny żywności, dewastowali dwory. Byli mniej przyjaźni. Razem z wycofującą się
Armią Czerwoną maszerowały kolumny Żydów i komunistów polskich oraz tych,
którzy ujawnili sympatie bolszewickie, organizując administrację. Aby przypodobać się oficerom politycznym Armii Czerwonej skandowali hasła. 9 października
1939 roku ponownie wkroczyli Niemcy. Rozpoczęła się okupacyjna codzienność.
Powiat siedlecki został włączony do dystryktu lubelskiego.
W Łosicach organizowała się niemiecka administracja, posterunek żandarmerii
i Sonderdienstu (służby specjalnej). Był też posterunek policji granatowej. Żydzi
od pierwszych dni okupacji byli prześladowani, poniżani i zmuszani do ciężkiej
pracy. Maszerujące ze szpadlami kolumny żydowskich mężczyzn zmuszano do
śpiewania piosenki, której jedna ze zwrotek brzmiała: „Śmigły Rydz nie nauczył
nas nic, a Hitler złoty nauczył nas roboty”10.
Jesienią przybyli na ziemię łosicką wysiedleńcy z Pomorza i Poznańskiego.
Łosice zaczęły gospodarczo obumierać, ponieważ na przełomie lat 1939 i 1940
zakazano Żydom handlu, a pod koniec 1940 roku stworzono w Rynku, w centrum
miasta getto, gdzie zamknięto 4270 łosickich Żydów, bez prawa opuszczania wyznaczonego terenu. Sytuacja Żydów pogorszyła się. Duża grupa rodzin żydowskich z Łosic znalazła schronienie na wsi i w okolicznych lasach, gdzie budowali
ziemne bunkry. Bazyli także zaopiekował się grupą Żydów, znalazł im bezpieczne
schronienie za Bugiem. 22 sierpnia 1942 roku Niemcy zlikwidowali getto, a Żydzi
jeszcze tego samego dnia zostali wywiezieni do Treblinki11.
W gminie Świniarów rozwinęły swoją działalność struktury konspiracyjnego ruchu ludowego, Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich
oraz Armii Krajowej. Dowódcami Oddziałów Specjalnych BCh ze wsi Zakrze
byli Szczepan Raczyński i Jan Siwak, znajomi Bazylego ze „Strzelca” i z pracy
w młynie12. Aresztowanie 25 lipca 1943 roku brata żony Janka wstrząsnęło Bazylim. Ten 25-letni mężczyzna były wychowywany od najmłodszych lat przez
Bazylego. Cios był tym dotkliwszy, że Bazyli od roku usilnie namawiał Janka,
aby ten wyjechał do Warszawy, do znajomych, ponieważ jego pobyt w Świniarowie, stawał się niebezpieczny. Młodzi konspiratorzy związani z Armią Krajową
nie mieli dużego doświadczenia w maskowaniu swojej działalności. Janek został
z trzema kolegami ze Świniarowa zamordowany w lesie Majówka między Mor10

11

12
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dami i Łosicami, a jeden z nich w lesie koło Zakrza. W 1944 roku odnaleziono
ciała i pochowano na cmentarzu w Łosicach. Nagrobne tablice przypominają
o ich męczeńskiej śmierci13.
Po aresztowaniach w Świniarowie Bazyli był bardzo ostrożny. Ograniczył kontakty z mieszkańcami Świniarowa. Był pewny, że Niemcy mają na terenie wsi swojego współpracownika. Wymawiał się przed spotkaniami pracą w gospodarstwie
i pilnymi pracami stolarskimi.
16 czerwca 1944 roku Świniarów przeżył grozę. Żołnierze z oddziału partyzanckiego Stefana Wyrzykowskiego „Zenona” wykonali wyrok na znienawidzonym Niemcu SS-Obersturmführerze Karlu Werlerze – pełnomocniku rządu GG
ds. przesiedleń i budowy obronnych umocnień nad Bugiem i Wisłą. Był on też
odpowiedzialny za bezwzględne łapanki na prace przymusowe do Rzeszy. Został
zlikwidowany w zasadzce w miejscowości Woźniki. Samochód został spalony, kierowcę wypuszczono14. Była obawa, że Niemcy w ramach represji wezmą 500 zakładników. Z relacji mieszkańców wynikało, iż żona Werlera nie akceptowała działalności męża i wynegocjowała, aby nie obciążać ludności cywilnej za działalność
ruchu oporu. Sytuacja była bardzo groźna.
Zastanawiano się, czy czasowo nie wyprowadzić się ze Świniarowa. Córka
Bazylego, 16-letnia Genowefa, aby uniknąć wywiezienia na prace przymusowe
do III Rzeszy, pracowała w mleczarni w Łosicach, gdzie zaprzyjaźniony dyrektor stworzył dla niej stanowisko pracy. Pod koniec 1944 roku dyrektora z rodziną
ewakuowano do miejscowości Głowno. Była umowa, że po zasiedleniu się rodziny
dyrektora mleczarni w Głownie, Genowefa wróci do domu. Tak się nie stało. Ofensywa Armii Czerwonej w ramach operacji brzesko-lubelskiej przyniosła 31 lipca
wyzwolenie ziemi łosickiej. We wsi Świniarów stacjonowała jednostka radziecka
uzbrojona w amerykańską broń pancerną – shermany, samochody ciężarowe – studebakery US-6. Dużo sprzętu saperskiego było produkcji amerykańskiej. Ponieważ
Rosjanie szybko opuścili Świniarów, pozostawili w rozgardiaszu sporo sprzętu saperskiego oraz moździerz z amunicją. Nim wyjechali ze Świniarowa, odwiedzili
gorzelnię w Woźnikach. Dwóch Rosjan piło tak zapamiętale spirytus gorzelniany, że utopili się w kadzi. Po tym wydarzeniu wypuszczono resztę okowity, która
płynęła strumieniem rowami odwadniającymi. Żołnierze próbowali pić spirytus,
kładąc się na ziemi. Za alkohol można było kupić od Rosjan konie, wcześniej rekwirowane innym gospodarzom.
13
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Córka Bazylego Genowefa nie zdążyła wrócić z Głowna. Dyrektor mleczarni
nie dotrzymał słowa. Bazyli bardzo to przeżył. Ustabilizowanie się frontu na Wiśle
uniemożliwiło starania o powrót córki15.
Nowa władza, która instalowała się w powiecie siedleckim, przystąpiła do
wdrażania Manifestu PKWN. Powiat siedlecki stał się laboratorium przeprowadzania reformy rolnej. Od września rozpoczęła się parcelacja nadwyżek ziemi. Bazyli,
jako małorolny, otrzymał przydział 2,65 ha ziemi przy dawnym dworku Ledwinówka, którego zabudowania przestały istnieć podpalone przez Niemców w czasie
odwrotu. Nie wszyscy chcieli przydzieloną im ziemię brać w posiadanie. Działało
na ziemi łosickiej zbrojne podziemie, w którym walczyli synowie właścicieli parcelowanych majątków16.
Pierwszą ofiarą parcelacji był pełnomocnik reformy ze Świniarowa, członek
Polskiej Partii Robotniczej Józef Iwaniuk. Został porwany z domu 25 kwietnia
1947 roku i bestialsko zamordowany, piłą odcięto mu nogi. Miejscowi mimo
wszystko próbowali podejmować trud codziennej pracy, uprawiając ziemię i siejąc zboża. Życie było silniejsze od ideologii i walki politycznej. Skrwawiona wieś
potrzebowała spokoju. Zarówno Urząd Bezpieczeństwa, jak i ludzie z lasu dokonujący rekwizycji i samosądów skutecznie utrudniali normalne życie wsi. Z pospolitymi bandytami wieś sobie nieźle radziła, często chłosta przywracała im rozum,
a na wsi porządek. W Łosicach funkcjonował posterunek Milicji Obywatelskiej,
którego funkcjonariusze barykadowali się na noc. Na Podlasiu w latach 1944–1948
walkę z PPR i Urzędem Bezpieczeństwa prowadził Władysław Łukasiuk „Młot”.
W tej walce najbardziej poszkodowana była wieś. Na szczęście Świniarów jego
oddziały omijały.
Po ofensywie styczniowej 1945 roku, na początku lutego Feliksa, żona Bazylego postanowiła jechać po córkę do Głowna pod Łodzią. Wyposażona w kilka butelek bimbru i worek tytoniu oraz jedzenie na drogę, płacąc alkoholem i tytoniem,
radzieckimi samochodami wojskowymi dojechała do Głowna. Następnego dnia
w ten sam sposób wróciła z córką do Łosic. Wyprawa ta wymagała odwagi, psychologii, często stanowczości, aby pokonać trudności. Feliksa znała dobrze język
rosyjski, co ułatwiło komunikację. Po powrocie córki Bazyli zyskał nową energię
do życia 17. 2 lutego 1947 roku córka Genowefa wyszła za mąż za młodego cieślę
z Patkowa Pawła Gmitruka.
Rozpoczęła się odbudowa gospodarstwa. Bazyli zaopatrzony w pokaźny worek tytoniu wybrał się do Hajnówki, aby zakupić drewno z puszczy na odbudowę
gospodarstwa. Przywiezione kloce drzewa były przecierane na miejscu i dzielone
zgodnie z przeznaczeniem. Najpierw odbudowano stodołę i oborę, później spi15
16
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chlerz. W 1950 roku rozebrano stary dom, a na jego miejscu postawiono nowy dom
z solidnego drzewa z Białowieży. Po 70 latach bale, z których zbudowano dom są
w nienaruszonym stanie 18.
17 lutego 1948 roku urodził się pierwszy syn Genowefy i Pawła, Janusz. Wnuczek stał się oczkiem w głowie dziadka. Który go rozpieszczał, ale także uczył od
najmłodszych lat dobra, przyzwoitości i prawdomówności.
Po wojnie Bazyli stronił od polityki. Gospodarstwo razem z ziemią, którą wniósł
Paweł Gmitruk wzrosło do 5,25 ha. Niezależnie od pracy na roli Bazyli i Paweł wynajmowali się do budowy domów. We wsi Świniarów wybudowali oni 10 domów
mieszkalnych. Ale większość z ponad 40 obiektów, które wznieśli Paweł i Bazyli
oraz współpracujący z nimi zespół cieśli na terenie powiatu siedleckiego, stanowiły
drewniane budynki gospodarcze.
W 1953 roku urodził się drugi wnuk Bogusław, a w 1958 roku wnuczka Iliana.
Bazyli był bardzo szczęśliwy z gromadki wnuków, które bardzo kochał. Ponieważ
Paweł z Andrzejem Marczukiem, Tadeuszem Tokarskim i Stanisławem Raboszukiem
stworzyli zespół, który od poniedziałku do soboty pracował na budowach w powiecie, Bazyli zajmował się gospodarstwem i razem z Feliksą opiekował się wnukami.
Najważniejszym członkiem rodziny była prababka Zofia Żuk, żona zmarłego
w 1918 roku Ksawerego Żuka. W Świniarowie założyły rodziny córki Zofii: Józefa, Janina, Franciszka, Feliksa. Fascynujące były opowiadania prababki, szczególnie z życia religijnego wsi unickiej, które odbywało się w podziemiu. Uroczystości
religijne odbywały się nocą w lesie i były ochraniane przed wścibskimi żandarmami rosyjskimi. Konspiracja unitów była niezwykle sprawna, nigdy nie została
wykryta19. Zofia Żuk zmarła w 1963 roku. W trzy lata później zaś – jej schorowana
już wówczas córka Feliksa, żona Bazylego. Spoczęły na cmentarzu parafialnym
w Łosicach.
Okres 1948–1956, czasy stalinowskie, były ciężkie dla wsi polskiej. Obowiązkowe dostawy produktów rolnych, progresywne podatki drenowały wieś polską.
Codziennością był sekwestrator, który ściągał bezwzględnie zaległości. Jednocześnie wzmagał się nacisk agitatorów na kolektywizację wsi. W sąsiedniej miejscowości Woźniki powstała Spółdzielnia Produkcyjna, której organizatorem był aktywista Marian Huczek. Spółdzielnia miała żenujące efekty gospodarcze20. Ponieważ
18
19

20

Relacja ustna Bazylego Józwuka vel Aleksiejuk z 1970 roku. W zbiorach autora.
Mieszkańcy Świniarowa w piśmie do biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego w 1918 roku
pisali: „Od dawniejszego czasu wioska nasza oprócz paru osób wyznawała wiarę greckokatolicką. Cierpieliśmy za wiarę duże prześladowania i wywózki na Syberię […] nie chcąc przyłączyć
się do prawosławia. W 1905 roku na mocy Manifestu wszyscy bez wyjątku zapisaliśmy się urzędownie, co mieliśmy w duszy zawsze, jako gorące syny Kościoła Rzymsko – Katolickiego”.;
T. Dobrowolski, Unici ziemi łosickiej i ich walka o jedność Kościoła i polską wieś na Podlasiu,
Ochotnicza Straż Pożarna Niemojki, partnerzy Miasto i Gmina Łosice, Łosicki Dom Kultury,
Łosice 2018, s. 359–360
F. Gryciuk, Ziemia łosicka w walce z kolektywizacją …, s. 423; Archiwum Państwowe w Siedlcach, PPRN Siedlce, sygn. 562, Protokół 11.I.1951.
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w 1955 roku rozpoczęto elektryfikację wsi, mieszkańcy Świniarowa natrętnym agitatorom odpowiadali, jak wieś zostanie uwzględniona w programie elektryfikacji,
to być może rozważą przystąpienie do Spółdzielni. Wspomniany Marian Huczek
z Woźnik wspierał elektryfikację Świniarowa. Światło zaświeciło w Świniarowie
na Boże Narodzenie w 1955 roku.
Przyszedł 1956 rok przy nowym aparacie „Pionier”, z wysoką anteną. W mieszkaniu Gmitruków gromadziła się przy nim wieczorami grupa światłych gospodarzy, którzy słuchali „Radia Wolna Europa” i „Głosu Ameryki”. Byli to potomkowie
działaczy PSL „Wyzwolenie” i koledzy Bazylego. Dyskusje były bardzo gorące.
Bazyli był zdecydowanie antykomunistyczny i często narzucał ton dyskusji. Zwycięstwem mieszkańców wsi w 1956 roku było zaprzestanie kolektywizacji i likwidacja Spółdzielni Produkcyjnych. W październiku 1956 roku samodzielność administracyjną uzyskała Ziemia Łosicka. Ustanowienie powiatu łosickiego o znacznym obszarze terytorialnym, opierającym się na północy o rzekę Bug, przyczyniło
się do dalszej jego urbanizacji i wytworzenia własnych elit administracyjnych21.
Dla Bazylego powojenne Łosice nie były tym miastem, które znał przed 1939
rokiem. Wiele znajomych i przyjaciół dawno odeszło. Życie Bazylego skupiło się
na pracach stolarskich i opiece nad wnukami, którym opowiadał historie z przeszłości, często bardzo pouczające, o ludziach dobrych, którzy nieśli pomoc innym
i byli przykładem dla innych. Do 70. roku życia nigdy nie chorował.
Śmierć Pawła Gmitruka 3 lutego 1972 roku była wielkim wstrząsem psychicznym dla Bazylego. Stracił naturalną odporność organizmu. Zwykłe zapalenie płuc
z komplikacjami, nie do końca wyleczone, zakończyło się tragicznie. Zmarł 1 marca 1973 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Łosicach w kwaterze, gdzie wcześniej pochowana została jego żona Feliksa.
Śmierć dziadka Bazylego, dobrego, prawego człowieka pogrążyła w smutku
rodzinę. Szczególnie odczuły to wnuki. Zawsze można było liczyć na dziadka. Januszowi zrobił z drzewa jesionowego pierwsze narty. Wykonane zostały profesjonalnie i długo służyły. Był złotą rączką w sprawach stolarskich, rymarskich, szewskich. Wnuki starały się pomagać mu w jego pracach. Było to jednocześnie ciekawe
doświadczenie. Do końca życia palił, papierosy lub fajkę. Częstym prezentem od
wnuków dla dziadka była fajka, zawsze przyjmował ten prezent z uśmiechem radości. Lubił też zapalniczki własnoręcznie robione oraz kupowane. Mimo że palił,
przestrzegał wnuków przed tym nałogiem. Nigdy nie odmawiał pomocy stolarskiej
mieszkańcom wsi. Pożyczał też narzędzia stolarskie. Pozostał w dobrej pamięci
mieszkańców Świniarowa.

21

F. Gryciuk, Ziemia łosicka w walce z kolektywizacją …, s. 434–435. Powiat zajmował powierzchnię 1034 km², 30 gromad i jedno miasto, zamieszkiwało go około 49 tysięcy osób. Był najmniejszym w województwie warszawskim.
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Summary
Janusz Gmitruk – The biography of Bazyli Józwuk vel Aleksiejuk
The article describes synthetically the life and activity of the social activist Bazyli Józwuk aka Aleksiejuk (1900–1973). Bazyli Józwuk lived and worked in Podlasie. During
World War I, he was displaced by the Russians deep into Russia, from where he returned
to Poland in 1922. After returning from Russia, he settled near Łosice, worked in Młyn Artych, built houses and farm buildings in the Świniarów commune. During World War II, he
helped people in need, both Poles and Jews. After the war, he worked for her as a carpenter
and carpenter. He was one of the villages opposed to collectivization on the Soviet model.
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Eugeniusz Jabłoński – „U siebie”. Wspomnienie
o działalności w Związku Młodzieży Wiejskiej
– oprac. Janusz Gmitruk
Eugeniusz Jabłoński – „At Home”. Reminiscences
about activity in the Rural Youth Union
– edited by Janusz Gmitruk
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Keywords: reminescences, The Rural Youth Union (polish Związek Młodzieży
Wiejskiej), youth rural movement, The Union Peoples Party (polish Zjednoczone
Stronnictwo Ludowe), Koszalin Province, Recovered Territories
Eugeniusz Jabłoński „U siebie” – to wspomnienie syna chłopskiego ze wsi
Nosale w powiecie poddębieckim w województwie łódzkim, urodzonego w II RP
22 stycznia 1934 roku z życia i działalności społeczno – politycznej na Ziemi Koszalińskiej po 1957 roku. Ten obecnie – 88 letni dyplomata, dziennikarz, polityk
i działacz społeczny, wyjechał z centralnej Polski, aby po ukończeniu studiów na
Wydziale Dziennikarskim w Warszawie w 1957 roku, związać się zawodowo na
wiele lat z Koszalinem. Był jednym z wielu działaczy ludowych, który pozostawił
trwały ślad w pamięci jej mieszkańców i działaczy młodzieżowych.
Eugeniusz Jabłoński ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej związany był najpierw
jako członek organizacji po 1957 r., a w latach 1960–1967 jako wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Koszalinie. Po
objęciu stanowiska wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (1967–1970), a potem po przeniesieniu się do Warszawy i podjęciu pracy w „Zielonym Sztandarze”, w tym jako zastępca red. nacz. (1970–1978),

132

Wspomnienia

pozostał wierny organizacji do końca jej istnienia, jako członek Prezydium Zarządu Głównego ZMW (1966–1970) i przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ZMW (1970–1976).
Działał też społecznie w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich i Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie (1962–1969).
Przez trzynaście lat pracy i działalności w Koszalinie i później, utwierdził
w przekonaniu młode pokolenie wsi, że są prawowitymi gospodarzami Ziem Zachodnich i Północnych i że tylko od ich wiedzy i pracy zależało ich życie na tej ziemi. Praca w ZMW i kontakty ze społecznością, dawały mu wiele satysfakcji, gdyż
widział w nich konkretne rezultaty i efekty społeczne. Studia podyplomowe w Instytucie Dziennikarstwa na UW były niezwykle przydatne w pracy zawodowej.
Był zastępcą red. nacz. „Dziennika Ludowego” (1978–1986, w tym jako korespondent „Dziennika Ludowego” i prasy ludowej w ZSRR 1980–1986). W latach 1986–1994 był redaktorem naczelnym „Zielonego Sztandaru”. Zaś w latach
1996–1999 konsulem w Moskwie i Kijowie. Nadal jest aktywny, jako publicysta
„Zielonego Sztandaru”. Eugeniusz Jabłoński jest przyjacielem Związku Młodzieży
Wiejskiej, organizacji jego młodości.
16 listopada 2017 roku odbyła się konferencja z okazji 60. rocznicy powstania
Związku Młodzieży Wiejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem tego
wydarzenia było Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Zarządu Krajowego ZMW.
Na konferencję zaproszono b., absolwentów UW, organizatorów i działaczy
ZMW na uczelni. W obradach uczestniczyli pierwszy przewodniczący ZMW – Józef Tejchma i ostatni przewodniczący tej organizacji Stanisław Gabrielski. Eugeniusz Jabłoński przyjął z zadowoleniem zaproszenie na konferencję.
Zaproszeni goście proszeni byli o aktywny udział w konferencji w bezpośredniej dyskusji, bądź nadesłanie swoich wspomnień do przygotowywanego wydawnictwa.
Eugeniusz Jabłoński, absolwent UW nadesłał swoje wspomnienia lecz poświęcone jego działalności w województwie koszalińskim. Ponieważ nie zostały opublikowane w książce pt. „Uporczywe pragnienia wspólnoty Związku Młodzieży Wiejskiej
na Uniwersytecie”, za zgodą autora zamieszczamy je w „Myśli Ludowej”.
Janusz Gmitruk
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
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„U siebie”. Wspomnienie o działalności
w Związku Młodzieży Wiejskiej
Wspomnienie to napisałem na prośbę organizatorów 60-lecia
Związku Młodzieży Wiejskiej w 2017 roku1
Ziemie Odzyskane, nasze ziemie zachodnie i północne, zostały przez Polaków
sprawnie przejęte, zasiedlone, odbudowane i rozwinięte. Tworzą one współcześnie
spójny i harmonijny organizm całego naszego kraju. Niemałą zasługę w tym dziejowym dziele mają działacze powojennego ZMW RP „Wici” [Związku Młodzieży
Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej]2 i ZMW powołanego do życia w 1957 roku.
Tej kwestii poświęcam niniejsze wspomnienie.
Z działalnością w ZSL [Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym]3 związałem
się jesienią 1956 roku, a z ZMW od początku 1957 roku, kiedy to na fali odwilży i odnowy politycznej w kraju4 na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu
Warszawskiego, jako ówcześni studenci, bliscy treściom ludowym, powołaliśmy
do życia koła obu tych organizacji. Zaraz po studiach, rodem z województwa
łódzkiego, ze świadomego i dobrowolnego wyboru, wyjechałem do pracy w Koszalinie. Było to w końcu września 1957 roku. W województwie koszalińskim,
dokładnie we Wrzosowie niedaleko Kołobrzegu, od odzyskania tych terenów,
1
2

3

4

Chodzi o Komitet Obchodów 60-lecia powstania ZMW na Uniwersytecie Warszawskim.
ZMW RP powstał w czerwcu 1928 r. w wyniku rozłamu w Centralnym Związku Młodzieży Wiejskiej. Rozłam nastąpił na tle ingerencji organów państwowych w działalność CZMW, czemu
sprzeciwiła się większość ówczesnego Zarządu Głównego CZMW. W wyniku rozłamu powstał
nowy ZMW RP, który od nazwy organu prasowego „Wici” potocznie był nazywany wiciami.
ZSL powstało w listopadzie 1949 r. w wyniku zjednoczenia ruchu ludowego wg scenariusza PPR
tj. z połączenia tzw. Odrodzonego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Ludowego.
ZSL współtworzyło razem ze Stronnictwem Demokratycznym a pod przywództwem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej Front Jedności Narodowej. W 1989 r. ZSL przyczyniło się do
powstania koalicji Solidarności z ZSL i SD i do utworzenia rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. W listopadzie 1989 r. ZSL podjęło decyzję o rozwiązaniu się a następnie utworzono
Polskie Stronnictwo Ludowe – Odrodzenie.
Chodzi o przemiany październikowe w 1956 r., po których nastąpiło rozluźnienie kontroli PZPR
nad ZSL.
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mieszkali i pracowali już moi krewni. Tutaj w 1960 roku objąłem etatowe obowiązki wiceprzewodniczącego, a po dwóch latach przewodniczącego Zarządu
Wojewódzkiego ZMW i pełniłem je przez siedem lat. W związku tym byłem też
między innymi przez jedną kadencję członkiem Prezydium Zarządu Głównego
ZMW i przez dwie kadencje – do 1976 roku – przewodniczącym Głównego Sądu
Koleżeńskiego.
Mieszkańcy województwa koszalińskiego to był konglomerat przybyszów
z różnych regionów Polski, repatrianci z ZSRR, reemigranci z zachodu, osadnicy
wojskowi, byli więźniowie obozów hitlerowskich i robotnicy przymusowi III Rzeszy, ale i – co szczególnie ważne – ludność rodzima. A zatem było to zderzenie
i wymieszanie różnych nawyków, obyczajów, kultury, tradycji, przeżyć wojennych, odrębności językowych itd. Miało to dobre i złe strony, skłaniało do naśladowania i przejmowania lepszych wzorów, ale i powodowało waśnie, prowadziło do
wywyższania się jednych, a poniżania drugich. Odrębności te i obcość z upływem
lat zanikały.
Proces ten nieco inaczej i szybciej przebiegł w młodym pokoleniu. Członkowie
ZMW w zdecydowanej większości przyjechali na te ziemie we wczesnym dzieciństwie albo już tutaj się urodzili. Przeżyć i dramatów będących udziałem ich
rodziców i dziadków osobiście nie doświadczyli5. Ziemię koszalińską traktowali
jak swe gniazdo rodzinne, prawie coś tak oczywistego i naturalnego jak powietrze.
Naszym zadaniem w organizacji – w ślad za szkołą i innymi placówkami wychowawczymi – było to przywiązanie i tę miłość pogłębiać i utrwalać. Staraliśmy się
to czynić nieustannie i na każdym kroku. Jednak zawsze w sposób naturalny i bez
nadużywania wielkich słów o patriotyzmie czy powinnościach wobec kraju. Z hasła „Ojczyźnie – wsi – sobie” w sposób szczególny akcentowaliśmy i krzewiliśmy
przywiązanie do swojego miejsca zamieszkania i życia.
Koszalińskie nie należało do regionów zasobnych. Eksponowaliśmy więc jego
walory przyrodnicze i krajobrazowe, położenie nad Bałtykiem, wielkie połacie lasów, urok licznych jezior. Wskazywaliśmy, iż można tu żyć na wysokim poziomie,
lecz że stale trzeba się uczyć, iść za postępem w rolnictwie, nadal upiększać swe
wsie i gminy, zazieleniać je, stale poprawiać warunki i jakość bytowania, infrastrukturę. Pod tym względem, jak na owe czasy, nie było z tym u nas, na Środkowym Wybrzeżu, źle. Młodzież jednak z ochotą uczestniczyła w pracach i czynach
społecznych przy budowie i remoncie dróg, chodników, boisk, klubów, oświetlenia
itd. Jej wkład w rozwój cywilizacyjny wsi był bardzo duży. Prowadziliśmy wiele
akcji. Tę naszą praktyczność i konkretność widziano i ceniono.
W tym okresie odrodził się ruch kółek rolniczych, Koła Gospodyń Wiejskich,
samorząd, tempa nabrała mechanizacja rolnictwa. Młodzi chłopcy stanowili pod5

Chodzi o wydarzenia związane z II wojną światową i później przesiedleniami ludności niemieckiej do Niemiec a ludności polskiej na Ziemie Odzyskane.
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stawową kadrę mechanizatorów, traktorzystów, kombajnistów, kierowców. Żywo
rozwijał się ruch dziewcząt, kursy kroju i szycia, gotowania i pieczenia (na ogół
wspólnie z KGW), szkoły zdrowia (obejmowały również sprawy uświadamiania
seksualnego), opieka nad dziećmi i inne formy aktywności. Wielu uczestników
miały zespoły przysposobienia rolniczego, przysposobienia spółdzielczego i podobne kształcenie zawodowe. Rozkwitało życie kulturalne, klubokawiarnie, zespoły artystyczne, akcja „wieś bliżej teatru”. Członkinie i członkowie ZMW bardzo
często uczestniczyli równolegle w zajęciach sportowych i turystycznych LZS [Ludowych Zespołów Sportowych]. Dbaliśmy o dobre funkcjonowanie Uniwersytetu
Ludowego w Radawnicy, w powiecie złotowskim.
Młodzież zrzeszona w ZMW i niezrzeszona w podobnych przedsięwzięciach
i imprezach rozrywkowych uczestniczyła z ochotą, była ich duszą. I tym samym
zapisywała pierwsze chlubne kartki w krótkiej historii swych wsi, swego regionu.
Każdy lubi się odwoływać do dobrych wydarzeń z przeszłości. Było tego wciąż
mało. Ale tym bardziej staraliśmy się je dostrzegać i ukazywać, że chcą, że potrafią,
że mają powody do dumy, że dzieło pionierów osadnictwa rozwijają.
Taką chlubną tradycją mogli się szczycić rodzimi mieszkańcy powiatu złotowskiego i bytowskiego. Po 1918 roku wchodziły one nadal do Rzeszy. W obu
tych powiatach silną działalność oświatową, kulturalną (chóry), wychowawczą i patriotyczną prowadził Związek Polaków w Niemczech. Wchodziły one
w skład V Dzielnicy tego Związku, Pogranicza. Wielkim duchem i prezesem
ZPwN był proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Zakrzewie niedaleko Złotowa ks. dr Bolesław Domański. Do tradycji tej walki o polskość odwoływaliśmy
się dość powszechnie w naszym związku młodzieżowym. Sam, jako dziennikarz
prasy ludowej6, przed przyjściem do ZW ZMW, napisałem kilka artykułów o tej
walce Polaków o przetrwanie w wierze i polskim klimacie. Młodzież z powiatów dawnego Pogranicza wyróżniała się patriotyzmem, dużym zaangażowaniem
w sprawy oświaty i wiedzy, kultury, sportu, wysoką kultura rolną i w sprawy
spółdzielczości. Za moich czasów organizacją ZMW w Złotowie kierowali Zygmunt Gruszka i Ryszard Włodarczyk.
Bardzo wiele kół ZMW mieliśmy w licznych na tym terenie PGR-ach [Państwowych Gospodarstwach Rolnych]. Gospodarstwa te korzystały z dotacji i ulg
od państwa. Ale władały dużymi obszarami ziemi uprawnej, miały rozwiniętą hodowlę zwierząt, dostarczały obfite ilości zbóż, rzepaku, ziemniaków, w tym sadzeniaków.
A ta [młodzież] chętnie się włączała w różne formy współzawodnictwa, zwłaszcza mechanizatorów, czas wolny spędzała uczestnicząc w zajęciach oświatowokulturalno-sportowych i turystycznych, rozrywkach, zabawach. Na ogół młodzież
6

Eugeniusz Jabłoński współpracował z „Zielonym Sztandarem”, „Dziennikiem Ludowym”, tygodnikiem kulturalnym „Orka”. W tygodniku regionalnym „Gazeta Chłopska” pracował etatowo.
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ta nie izolowała się od młodzieży chłopskiej, koła ZMW we wsiach i PGR-ach
z sobą współpracowały, organizowały wspólne imprezy.
Czołowym działaczem ZMW w tym sektorze był Mariusz Roeder. Jako student
kierował kołem uczelnianym ZMW w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie i zarazem Kołem Przyjaciół Ziemi Koszalińskiej tamże. Potem był dyrektorem Stacji
Hodowli Roślin w Skotnikach i Biesiekierzu, PGR Malczkowie. Czynnie uczestniczył w pracach władz wojewódzkich i krajowych ZMW.
Ponad pół wieku temu międzynarodowy status naszych Ziem Odzyskanych
nie był tak klarowny jak obecnie. Nie było zwłaszcza traktatów między Republiką Federalną Niemiec i Polską o uznaniu naszej granicy zachodniej. Co
jakiś czas do mediów i opinii publicznej przenikały wieści, iż w gruncie rzeczy w sprawie granic nic jeszcze do końca nie jest przesądzone i w stosownym
momencie Niemcy mogą upomnieć się o „swoje” i pojawić na utraconych włościach. W związku z poluzowaniem ruchu granicznego zaczęli się też pojawiać
dawni niemieccy właściciele gospodarstw rolnych i innych obiektów, interesować się ich stanem, co mniej odpornych ludzi nie nastrajało optymistycznie.
W RFN hałaśliwą kampanię prowadziły również ziomkostwa „wypędzonych”.
Na te plotki i strachy bardziej reagowali ludzie dorośli, którzy mieli w żywej
jeszcze pamięci koszmary z II wojny światowej. Na zebraniach, spotkaniach,
zjazdach i w rozmowach indywidualnych z członkami ZMW sprawy te wypływały rzadko. Nie mogliśmy jednak pozostawać obojętni i nie reagować. W odpowiednich okolicznościach i z głębokim przekonaniem mówiliśmy o trwałości
i nienaruszalności naszych granic. Odwoływaliśmy się zarówno do piastowskiego dziedzictwa, do tego, że Niemcy siłą i podbojami w swym marszu na wschód
weszli w ich posiadanie bezprawnie i decyzją zwycięskich mocarstw podjętą
zaraz po wojnie na konferencji w Poczdamie zapłacili nimi zadośćuczynienie za
wywołanie II wojny światowej i okrutne ludobójstwo. Dokonała się zatem sprawiedliwość dziejowa. I tak już pozostanie po wszech czasy. Podkreślaliśmy, aby
czuli się jak we własnym domu, u siebie. I dokładali wszelkich starań, aby ten
dom stawał się coraz piękniejszy i bogatszy. Po upływie lat chyba obiektywnie
mogę ocenić, że znajdowaliśmy z młodzieżą wspólny język i dobrze się nawzajem rozumieliśmy.
Przy podobnych rozmowach odwoływaliśmy się do źródeł pisanych, książek
i prasy, głównie regionalnej. Było tego o wiele mniej niż aktualnie. Ale trafiały
się. W 1965 roku wielki rozgłos uzyskał poemat historycznego młodego poety
i pisarza koszalińskiego Czesława Kuriaty Powrót księcia Eryka. Poeta opowiadał w nim o legendarnym księciu pomorsko-słupskim Eryku I, który w 1397 roku
został na ponad 40 lat królem Danii, Szwecji i Norwegii, potem znalazł schronienie na wyspie Gotlandia, gdzie wszedł w układ z piratami, by na starość powrócić do swego zamku w Darłowie i tutaj zostać pochowany. Podobne utwory
opiewające tutejsze ziemie natychmiast wprowadzaliśmy do repertuaru zespołów
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artystycznych. Przed aktywistami ZMW z całego województwa w Kołobrzegu na
specjalnej sesji pomorzoznawczej o charakterze popularno-naukowym wystąpili
historycy ze Szczecina i Koszalina. Nie były to akcje doraźne, tylko poczynania
o charakterze ciągłym.
Przed 50-ciu latami ZMW w Koszalińskim realizował program właściwy dla
całego kraju wynikający z lokalnej specyfiki, w tym, jak byśmy to dzisiaj nazwali, małych ojczyzn. Mieliśmy w tym wielu sojuszników. Wymienię najważniejszych. To byli działacze ZSL i PZPR, rady narodowe wszystkich szczebli,
służba rolna, spółdzielczość, zwłaszcza „Samopomocy Chłopskiej”, nauczyciele, lekarze (oświata zdrowotna i wychowanie seksualne), leśnicy, bibliotekarze,
dziennikarze „Głosu Koszalińskiego” i koszalińskiej rozgłośni Polskiego Radia.
Dzięki tej pomocy udawało nam się zrobić nawet więcej niż pierwotnie planowaliśmy.
Do ZW ZMW przyszedłem na miejsce ówczesnego wiceprzewodniczącego
Wacława Rozentala. Urodził się on w 1918 roku w rodzinie chłopskiej, bardzo
patriotycznej, w powiecie złotowskim. Ojciec Kazimierz swą działalność polskopolityczną przypłacił w 1942 roku śmiercią w obozie Dachau. Wacław poszedł jego
śladami. Wychowywałem się – mówił mi on – w atmosferze miłości do Polski.
My, działacze ze Złotowskiego, byliśmy częstymi gośćmi ludowców z Wielkopolski. Poznałem wtedy młodego Stanisława Mikołajczyka. Wiele nam podpowiadał,
pomagał materialnie. Podczas wojny parokrotnie słyszałem go, gdy jako premier
przemawiał przez radio w Londynie. Gdy więc po wojnie powrócił do kraju, został
wicepremierem i stanął na czele PSL, jest w pełni naturalne, że stanęliśmy za nim
murem. Byłem przewodniczącym ZW ZMW „Wici” w Szczecinie, prezesem powiatowym PSL w Złotowie, w 1947 roku wysunięto mnie na posła. Ale to źle się
dla mnie skończyło...
Jak? Wacław Rozental tuż przed wyborami trafił do aresztu, posłem nie został,
a za przynależność do PSL odsiedział rok czasu w więzieniu. A w więzieniu siedział też za Hitlera, potem pracował przymusowo u bauerki. Te represje jednak go
nie załamały. Gdy w 1957 roku pojawiła się możliwość, znów przystąpił do tworzenia ZMW. Został sekretarzem, a niebawem wiceprzewodniczącym ZW ZMW
w Koszalinie. Odszedł do innej pracy, gdy miał 42 lata. Pełnił wiele funkcji w ZSL
i poza nim, między innymi prezesa oddziału Spółdzielni Turystycznej „Gromada”.
Władze partyjne pamiętały jednak o jego przynależności do PSL Mikołajczyka.
Ciągnęło się to za nim niczym cień. Nie mógł zająć w życiu publicznym takiej pozycji, do jakiej jako świetny mówca i dobry organizator był predysponowany. Nie
mógł również otwarcie powiedzieć, jakie były jego prawdziwe przekonania polityczne, o jaką Polskę walczył przed wojną i tuż po niej oraz chciał walczyć nadal,
co go ze strony służby bezpieczeństwa spotkało. Stało się to możliwe dopiero po
zmianach ustrojowych. Jednak zdrowie już mu nie dopisywało, wolnością cieszył
się krótko. Zmarł w maju 1992 roku.
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Rzetelny biogram o Wacławie Rozentalu, w opracowaniu Józefa Macieja Roślickiego, ukazał się w Słowniku biograficznym polskiego ruchu młodowiejskiego,
tom 2, wydany w 2010 roku7. Wspominam o pięknej postaci Wacława, abyśmy mogli sobie uświadomić, jak trudną drogę przeszli niektórzy działacze ZMW spośród
ludności rodzimej. Chwała im za to!
Eugeniusz Jabłoński
Warszawa, 2 maja 2017 roku

Summary
Eugeniusz Jabłoński – “At Home”. Reminiscences about activity
in the Rural Youth Union – edited by Janusz Gmitruk
In his memoirs, Eugeniusz Jabłoński tells about the atmosphere of the establishment and
activity of the Rural Youth Union (polish Związek Młodzieży Wiejskiej, ZMW) in Koszalin
in 1957 and in the following years. The author describes the main goals of youth activity
in ZMW. These were: the social and economic development of the Recovered Territories
(also known as the Western Territories), social activation of rural youth, maintenance of
Polishness in the Recovered Territories.

7

Rozental Wacław, wiciarz, współzałożyciel ZMW w Koszalinie, działacz społeczny, w: Słownik
biograficzny polskiego ruchu młodowiejskiego, tom 2, pod redkacją dr Elżbiety Wojtas-Ciborskiej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2020, s. 317–31.
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Europa Środkowa – kilka refleksji
po przeczytaniu artykułu
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Zupełnie przypadkowo natknąłem się w Internecie na świetny artykuł zmarłego
w ubiegłym roku znakomitego polskiego geografa Profesora Piotra Eberhardta
(profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zmarł 20 września 2020 roku, pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie). Nie był to oczywiście
pierwszy artykuł Profesora na temat federalizmu i Środkowej Europy. Jako geograf
zauważył, że federacja przyjmuje na mapie świata konkretną postać geograficzną. W artykule, o którym mowa przedstawił koncepcje federacyjne Milana Hodžy
(Koncepcje federacyjne Milana Hodžy, „Przegląd Geograficzny”, 2016, t. 88, z. 2,
s. 223–246).
Lektura artykułu skłania do refleksji. Książka Milana Hodžy pod tytułem Federation in Central Europe, Reflections and Reminiscences ukazała się po raz pierwszy w Londynie w roku 1942. Przekład niemiecki opublikowany został w Wiedniu
w 1995 roku, a słowacki w Bratysławie w roku 1997. Ponadto w roku 2010 oryginał
książki (język angielski) opublikowany został w Budapeszcie przez Central European University Press. Polskiego przekładu niestety dotąd nie ma. Przydatny byłby
także przekład francuski, nie tylko dlatego, że M. Hodža był frankofilem i w pew-
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nym momencie liczył na pomoc Francji w rozwiązywaniu środkowoeuropejskich
problemów, ale także z uwagi na potrzebę przybliżenia tematu Środkowej Europy
obecnym politykom, uczonym i publicystom francuskim, chociażby w kontekście
Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja). Polskim czytelnikom na razie
musi wystarczyć wersja słowacka (bliskość językowa) i angielska (niedługo będzie
on w Polsce językiem powszechnym), a i niemiecki zna i uczy się tego języka
w naszym kraju, w porównaniu do innych krajów europejskich, spora liczba osób.
Osoby zainteresowane tematem zachęcam gorąco do przeczytania artykułu Profesora Piotra Eberhadta, a sam, nie mogę się powstrzymać, by nie zatrzymać się
na kilku wątkach, niektóre są dla mnie zupełnie nowe, a inne warto przypomnieć.
Dowiadujemy się więc, że umowy federacyjne mogą być wymuszone lub dobrowolne. Taką wymuszoną federacją (?) była wspólnota krajów socjalistycznych pod
zwierzchnictwem Moskwy, a i w samym Związku Radzieckim, to akurat nie jest dla
mnie nowością, równorzędność podmiotów (republik) była iluzoryczna. Federacje
dobrowolne są oczywiście bardziej trwałe. Utworzone federacje obejmowały zazwyczaj terytorium zróżnicowane pod względem kulturalnym i językowym. Odrębności te były na ogół respektowane. Wymagało to prowadzenia przez władze centralne polityki tolerancyjnej uwzględniającej interesy poszczególnych podmiotów.
Potencjalna federacja ma zapewnić bezpieczeństwo i lepsze perspektywy rozwoju
gospodarczego. Federalizm traktowany jest w literaturze przedmiotu jako model
przeciwstawnych tendencji zmierzających do integracji lub dezintegracji. Między
biegunami partykularyzmu i centralizmu pojawia się federalizm, rozumiany
jako system, gdzie zachodzi możliwie sprawiedliwa równowaga pomiędzy jednością a różnorodnością, integracją a rozdrobnieniem, całością a jej częściami
składowymi. Zadaniem nadrzędnym jest utworzenie wspólnoty ponad podziałami państwowymi, narodowymi i religijnymi. W tym miejscu należy przywołać
aktualne dyskusje i spory między Europą Środkową oraz niektórymi zachodnimi
krajami członkowskimi a Unią Europejską i przypomnieć, że odrębności w federacji, a Unia Europejska jeszcze federacją nie jest, powinny być w miarę możliwości
uwzględniane. Przy czym ani Hodža, ani inni federaliści nie przewidzieli sytuacji,
w której spory partyjne wewnątrz samych państw unijnych (np. w Polsce), mogą tak
istotnie zakłócić funkcjonowanie całej wspólnoty (przykład nie tylko UE, ale i Grupy Wyszehradzkiej). Nie mógł tego przewidzieć także Profesor P. Eberhardt, który
opublikował swój artykuł w 2016 roku, wtedy gdy jeszcze nie mogło być wiadomo
jak dalece polska zjednoczona prawica oddali nas od UE i spowoduje kryzys w Grupie Wyszehradzkiej. Na ile kryzys w Grupie Wyszehradzkiej jest poważny (konflikt
polsko-czeski w sprawie działalności kopalni węgla brunatnego w Turowie i skierowanie przez Czechów skargi do UE), pokaże czas, ale samo doprowadzenie do niego
świadczy o nieudolności nami rządzących. Spory wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej
powinny być w miarę możliwości rozstrzygane bez udziału Brukseli. W tym celu
powinny zostać wypracowane w Grupie odpowiednie mechanizmy.
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Hodža był przekonany, że małe państwa tracą rację bytu. W okresie międzywojennym Hodža proponował Federację Dunajską obejmującą Czechosłowację,
Austrię, Węgry, Jugosławię i Rumunię. Niezależnie od celów gospodarczych (chodziło o produkcję i zbyt produktów rolnych, Hodža był ludowcem) miała ona zabezpieczyć kraje naddunajskie nie tylko przed Niemcami i Związkiem Radzieckim
(Rosją), ale także przed rewizjonizmem węgierskim. Przewidywał, że Węgrzy nigdy nie zrezygnują z południowej Słowacji, Siedmiogrodu i Wojwodiny. Uważał
natomiast, że państwo węgierskie, jako pełnoprawny i równorzędny partner dużej
federacji inaczej będzie postrzegać decyzje z Trianon. Dlatego jeśli nawiążemy
przez chwilę do czasów nam współczesnych, to zrozumiemy lepiej przyczyny sukcesów na Węgrzech partii Victora Orbana i jego politykę; po I wojnie światowej,
w Trianon Węgry straciły dostęp do morza oraz 2/3 terytorium i 2/3 ludności,
a i w rezultacie II wojny światowej, stawiając na „niewłaściwego konia”, straciły
wiele. A Orban gra obecnie na węgierskim nacjonalizmie. Do utworzenia Federacji
Dunajskiej nie doszło m.in. dlatego, że słaba była wówczas Francja, która miała
ten projekt sponsorować, a coraz silniejsze Niemcy i ZSRR, zresztą Węgry też były
temu projektowi przeciwne. (Obecna Rosja jest przyjaźnie nastawiona zarówno do
Serbii, jak i do Węgier, ale w razie ewentualnego sporu o Wojwodinę, po czyjej
stanie stronie? Lepiej, żeby takiego sporu nie było).
W swej książce Federation in Central Europe M. Hodža dla zilustrowania niemieckiego i rosyjskiego niebezpieczeństwa w naszym regionie przywołuje metaforę o dwóch kołach młyńskich, które zdruzgoczą Europę Środkową, jeśli się ta nie
zjednoczy. Podobną metaforę zastosował wcześniej Stefan Żeromski w powieści
Wierna Rzeka. Niewykluczone, że protestant Hodža (luteranin) znając język polski
zainteresował się twórczością Stefana Żeromskiego, innego protestanta (kalwin).
(„Polskie plemię popadło między dwa młyńskie koła zagłady – Niemcy i Moskwę.
Musi się stać samo młyńskim kamieniem, albo będzie zmielone na pokarm Niemcom i Moskwie. Nie ma wyboru. Zbyteczne jest wszelkie o tem słowo”. Stefan
Żeromski, Wierna Rzeka). Uważam, że warto było przytoczyć tu ten cytat z Żeromskiego, mimo, że nie odzwierciedla on aktualnych realiów, bo trudno współczesne
Niemcy nazwać kołem młyńskim, które miażdży Polskę, wręcz przeciwnie. Wiele
obecnym Niemcom zawdzięczamy. Metafora ta wskazuje natomiast, że Hodža głosił w ten sposób poglądy wypowiadane wówczas raczej przez polityków polskich
niż słowackich i czeskich, którzy byli często rusofilami. Czasom współczesnym
nie odpowiada też ujęcie przez Hodžę Polski w Europie Środkowej w granicach
wersalskich. Nie przewidywał on także udziału w Federacji Środkowoeuropejskiej
państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), które aktualnie mieszczą się w środkowoeuropejskich i zachodnich strukturach. Nie uwzględniał też Białorusi i Ukrainy,
gdyż te narody – jego zdaniem – należą do Wschodu i cywilizacyjnie nie pasują
do Środkowej Europy. Nad tą ostatnią sprawą można i trzeba by szerzej podyskutować innym razem. W każdym razie Ukraina chętnie znalazła by się na Zacho-

142

Maksymilian Podstawski

dzie, a przede wszystkim w Europie Środkowej. Swego czasu odrzucona została jej
prośba przyjęcia do Trójkąta Wyszehradzkiego (istniała jeszcze Czechosłowacja).
W tej chwili pragnęła by wejść do Trójmorza, podobnie Mołdawia. W tym ostatnim
pragnieniu państwa te znajdują poparcie Stanów Zjednoczonych. Od problematyki ukraińskiej nie uciekniemy. Nie pozwoli nam na to około milionowa wkrótce
diaspora ukraińska w Polsce oraz fakt wykształcenia się na naszych uczelniach
kilkudziesięciu tysięcy sprawnych intelektualnie młodych Ukraińców (wiem, że
są bardzo zdolni od profesorów, którzy ich uczą). Nieco inaczej, ale podobnie,
przedstawia się sprawa diaspory białoruskiej i równie zdolnej białoruskiej młodzieży studiującej w Polsce. Wielu z tych młodych ludzi zostanie w Polsce, niektórzy przyjmą polskie obywatelstwo i otrzymają prawa wyborcze. Co naturalne, nie
zapomną o swoich ojczyznach. Zastąpią częściowo polską młodzież, którą neoliberalny system wypchnął na Zachód. Z faktu, że na polskich uczelniach studiuje
młodzież ukraińska i białoruska należy się przede wszystkim cieszyć. Dobrze jednak, gdyby studiowała w Polsce także młodzież z krajów środkowoeuropejskich.
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że wszystkie koncepcje dotyczące jednoczenia Europy Środkowej polegają na odwróceniu dotychczasowego historycznego
trendu powiązań gospodarczych, politycznych i kulturalnych z kierunku WschódZachód, na kierunek Północ-Południe. Obecnie wymagają tego przede wszystkim
potrzeby gospodarcze, a nie lęk przed kimkolwiek. Sytuacja zmieni się istotnie na
lepsze, gdy nastąpi zakończenie konfliktu na wschodzie Ukrainy, zaakceptowane
przez obydwie strony oraz społeczność międzynarodową. Kiedy to nastąpi, nie wie
nikt. Przyjęcie Ukrainy do świata Zachodu będzie wówczas o wiele łatwiejsze.
W każdym razie należy podkreślić, że dla Polski i środkowoeuropejskiego regionu
niezwykle ważny jest rozwój gospodarczy, polityczny i kulturalny na linii PółnocPołudnie i pokonanie w tym względzie wielowiekowych poważnych zaniedbań.
Czasom współczesnym odpowiada w pełni pogląd Hodžy, że generalna
stabilność europejska konstruowana powinna być na osi Wschód – Zachód: Francja – Niemcy – Nowa Środkowa Europa. Przypomina to koncepcję realizowaną
z przerwami, a wprowadzoną do praktyki politycznej przez ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, chodzi o Trójkąt Weimarski (Spotkania
prezydentów Polski, Niemiec i Francji). Jeśli w miejsce Polski wstawimy Grupę
Wyszehradzką, a w dalszej przyszłości jakąś formę sfederalizowanej lub zintegrowanej Europy Środkowej, uzyskamy „efekt Hodžy” – Nową Środkową Europę.
Z kolei podstawowym elementem integracyjnym Europy Środkowej jest według
Hodžy korytarz: Wisła, przesmyk cieszyńsko – żyliński – rzeka Wah – środkowy
Dunaj – serbska Morawa –Wardar –Saloniki. Według tej osi geograficznej (PółnocPołudnie) powinna, zdaniem Hodžy, usytuować się wspólnota środkowoeuropejska między Niemcami, Włochami a Rosją.
Piotr Eberhadt zauważa, że Hodža, jako twórca koncepcji środkowoeuropejskiej i uczony pochodził z niewielkiego kraju, niemającego tradycji historyczno-
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państwowych. Sądzę, że jest to akurat wielka zaleta Hodžy, bo nikt nie może go
posądzić o zamiar dominacji nad innymi krajami regionu. Gdyby projekt podobnej
koncepcji przedstawił np. Polak, można by go podejrzewać o polonocentryzm, co
trafnie zaważył profesor Eberhardt. Te subtelności dostrzegł też Oskar Halecki, katolicki wizjoner środkowoeuropejski, który w wydanej podczas II wojny broszurce
w języku angielskim pisał na temat ewentualnej federacji w regionie Środkowej
Europy. (Oskar Halecki, East Central Europe in Postwar Organization, Philadelphia, July, 1943). Czytamy w niej, że regionalny federalizm jest jedynie pierwszym
krokiem do czegoś większego. Trwałej gwarancji pokoju międzynarodowego nie
można zapewnić tworząc wyłącznie grupy regionalne. Oskar Halecki przedstawił
trzy warunki, od których – jego zdaniem – zależy pomyślność federacji regionalnej:
1. Organizacja federalna powinna być elastyczna i otwarta na sąsiednie państwa
posiadające zbliżone interesy. Mniejsze państwa mogą zechcieć połączyć się
wpierw w małe związki, a następnie dołączyć do większej regionalnej organizacji;
2. Udział w federacji nie może być nikomu narzucony;
3. W federacji regionalnej powinna panować pełna równość, niezależnie od wielkości państwa. Żadne państwo nie powinno aspirować w federacji do przywództwa. (Podkreślenie moje, M.P.)
Na pytanie czy obecnie integracja środkowoeuropejska jest możliwa należy odpowiedzieć pozytywnie. Nie była ona możliwa w czasach Milana Hodžy, ale możliwa jest teraz, jakkolwiek nie musi ona koniecznie mieć kształtów przewidzianych
przez Hodžę. Choć nic do końca nie jest jeszcze przesądzone. Bo integracja już
trwa. Nie pomagają jej na pewno kłótnie wewnątrz naszej klasy politycznej, ani
powtarzane od czasu do czasu przekonanie, że oto jesteśmy przywódcą regionu,
bo żeby być liderem trzeba być przez innych za lidera uznanym. Nadzieja w nowym pokoleniu, szczególnie w tak licznych absolwentach polskich uczelni. Ilość
przejdzie w jakość! (To ostatnie prawo zawdzięczamy Karolowi Marksowi, którego ochrzczono w kościele luterańskim. I znów ci protestanci, mam do nich szczęście!).
Co dotyczy literatury do tematu poruszonego przez Profesora, to przytoczył on
bogate piśmiennictwo. Chciałbym tylko dodać, że w słowackim zbiorze Miroslava
Peknika wymienionym przez Profesora znajduje się mój artykuł przetłumaczony
na język słowacki. Ten sam artykuł w języku polskim i angielskim (Oskar Halecki, Milan Hodža i federalizm regionalny w Europie Środkowej) znaleźć można w niewydawanym już polsko-litewskim kwartalniku katolickim „Lithuania”, 1
(45) 2004.
Warszawa, 30 września 2021
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Summary
Maksymilian Podstawski – Central Europe – a few reflections
after reading the article by professor Piotr Eberhardt
The article presents some reflections on the possibility and necessity of establishing
a Central European federation. These reflections appeared after reading the article by Piotr
Eberhardt entitled Milan Hodzy’s federation concepts. The author analyzes selected threads
from the Slovak agrarian’s proposal in terms of their topicality in the present day, when the
European Union exists. Dangerous trends in the form of withdrawal from the EU in Central
European countries (Hungary, Poland) have been noticed, but also some promising initiatives that should be further developed – for example, the Visegrad Group should expand.

RECENZJE
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Refleksje o Janie Dębskim działaczu ludowym, polityku kompromisu na kanwie książki Mateusza Ratyńskiego, Jan Dąbski
(1889–1976). Polityk kompromisu, Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego, Warszawa 2019, ss. 414, 32 nlb.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w 2019 r wydało interesującą
biografię autorstwa dr. Mateusza Ratyńskiego pt. Jan Dębski (1889–1976) Polityk
kompromisu. Jest to biografia oparta na imponującej bazie źródłowej obejmującej
m.in. zbiory: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Sejmu i Senatu, Zakładu Historii Polskiego Ruchu
Ludowego, Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie i wielu bibliotek
warszawskich, wrocławskich i krakowskich. Autor wnikliwie zanalizował bogatą twórczość publicystyczną bohatera swej biografii, źródła drukowane i prasowe
z nim związane oraz wywiady z członkami rodziny.
W rozdziale pierwszym przedstawił dzieciństwo i młodość Dębskiego urodzonego 4 grudnia 1889 r. we wsi Mirzec w powiecie iłżyckim (gubernia radomska)
w rodzinie inteligenckiej, pochodzenia szlacheckiego, związanej z tradycjami powstania styczniowego. Młodzieńcze lata spędził w prywatnej szkole Karola Ludwika Lorentza w Radomiu uzupełniając skromną pomoc rodziców dochodami
z udzielanych korepetycji. Swą postawę ideową zawdzięczał m.in. Związkowi
Młodzieży Polskiej „ZET” – organizacji elitarnej, konspiracyjnej, walczącej o wyzwolenie narodowe i sprawiedliwość społeczną, założonej przez Zygmunta Miłkowskiego i Zygmunta Balickiego. Po kłopotach finansowych kontynuował naukę
od września 1906 r. w szóstej klasie Szkoły Handlowej Męskiej w Radomiu i został
członkiem Organizacji Młodzieży Narodowej Szkół Średnich. Wyższe studia techniczne w dziedzinie chemii rozpoczął w Belgii latem 1908 r., gdzie dołączył do
Koła Braterskiego „ZET”, które opanowało Towarzystwo Postępowej Młodzieży
Polskiej. Dzięki przynależności do TPMP – pisze Autor – Dębski poznał kolegów,
z którymi wspólnie zwiedzał okolice Leodium. Polscy studenci stanowili mocno
zintegrowaną grupę. Znaczącą rolę w środowisku zaczęło odgrywać młode pokolenie w skład którego obok Dębskiego wchodzili: Zygmunt Dreszer, Gustaw Dreszer,
Marian Kuchaczewski, Jerzy Kuncewicz, Edward Szymański. Przywództwo należało jednak do najstarszych wiekiem, wspomnianego już Jana Zielińskiego oraz
Przemysława Podgórskiego1.
1
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Nie wiem czy zgodzi się ze mną Autor, że Dębski w roku akademickim 1911/1912
musiał rozmawiać z Juliuszem Poniatowskim, który odbył studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, a w roku 1912/1913 na
Wydziale Rolniczym Politechniki Czeskiej w Pradze. Do przyjaciół Poniatowskiego należeli m.in. Maria Dąbrowska, Juliusz Kaden-Bandrowski. W Brukseli aktywne było od stycznia 1910 r. Towarzystwo im. Joachima Lelewela, stanowiące jeden
z oddziałów Towarzystwa Postępowej Młodzieży Polskiej. W grudniu 1911 r. odbył
się w Krakowie trzeci Zjazd Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej.
Na zjeździe tym powołano zrzeszenie pod nazwą Unia Stowarzyszeń Młodzieży
Postępowo-Niepodległościowej. Zarząd Główny organizacji, pracujący dotychczas
w Leodium, postanowiono przenieść do Krakowa. Wśród jej przywódców znaleźli
się później: bracia Starzyńscy, Roman Górecki, Jan Pohoski, Jan Kruszewski, Jan
Niemczyk, Stanisław Ratyński2.
Po analizie bardzo istotnej działalności społeczno-edukacyjnej Dębskiego
w Radomiu i w Chełmie dr Mateusz Ratyński przedstawił w rozdziale drugim działalność swego bohatera w niepodległej Rzeczypospolitej, przede wszystkim jako
posła w Sejmie Ustawodawczym, zwolennika zjednoczenia ludowców i ochotnika w armii polskiej w krytycznej fazie wojny polsko-bolszewickiej, wspominając
także jego wizyty do Stanów Zjednoczonych i Bułgarii. Zarówno Autor jak i ja
pracując z grupą historyków od kilku miesięcy w redagowaniu zbioru dokumentów
– „Archiwum Rządu Obrony Narodowej”, postaralibyśmy znaleźć odpowiedź na
takie pytania, jak: jaki był stosunek Dębskiego do wielkiego sporu strategicznego
Dmowski-Piłsudski, dlaczego Witos i jego zwolennicy w lipcu 1920 r. zgodzili się
na wzięcie odpowiedzialności za funkcjonowanie koalicyjnego rządu narodowego,
dlaczego z determinacją wtedy bronili polityki Naczelnika Państwa i Naczelnego
Wodza odrzucając 12 sierpnia 1920 r, jego dymisję z funkcji publicznych? Różnice
poglądów dotyczyły oceny Naczelnego Wodza w czasie trwania wojny, roli gen
Maxime Weyganda i francuskich sojuszników, gen Józefa Hallera i gen Władysława Sikorskiego oraz Komisarza Plebiscytowego Wojciecha Korfantego. W drugim
wydaniu biografii Dębskiego warto rozwinąć stosunek Dębskiego do Preliminariów Pokojowych i Rozejmu z 12 października 1920 r. oraz rokowań ryskich zakończonych 18 marca 1921 r. układem pokojowym. Warto także w nowym wydaniu biografii szerzej potraktować stosunek Dębskiego do III Powstania Śląskiego
i decyzji Rady Ligi Narodów z 28 października 1921 r. o podziale Górnego Śląska
zatwierdzonej przez Radę Ambasadorów3.
Należy zdecydowanie zgodzić się z Autorem, kiedy pisze: „Ogłoszenie terminu
wyborów zakończyło pierwszy etap kariery Dębskiego, który w ciągu trzech lat
miał okazję rozwinąć swoje talenty polityczne. Decyzja o wyjściu z PSL »Wy2
3
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zwolenie« była słuszna. Związany z frakcją wokół Macieja Rataja zdobył w PSL
»Piast« silną pozycję, wyrazem czego było objęcie funkcji wiceprezesa partii w listopadzie 1921 r. Jako prezes Klubu Parlamentarnego PSL »Piast« w okresie rządu
Witosa dbał o jego jednolitość, a także gwarantował spójność programową. Mógł
pochwalić się sukcesami , jakie odniósł na forum Sejmu, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Administracyjnej, np. powołanie Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. Sprawdził się także jako poseł regionu chełmskiego”4.
Rozdział 3 U szczytu kariery politycznej (1922–1927) to interesująca praca Autora,
który pokazał relację między lojalnością partyjną Dębskiego a wrodzonym przekonaniem o nadrzędności interesu państwowego. Wybrany ponownie do Sejmu I kadencji 5 listopada 1922 r. został w nim członkiem Komisji Spraw Zagranicznych
i wiceprzewodniczącym Komisji Konstytucyjnej. Wybory wygrał Chrześcijański
Związek Jedności Narodu zdobywając 28,81% głosów do Sejmu i 38,32% głosów do Senatu. Drugie miejsce pod względem uzyskanych mandatów zajęło PSL
„Piast” z 12,92% głosów do Sejmu i 13,09 % do Senatu. Dzięki umowie z ChZJN
Maciej Rataj został Marszałkiem Sejmu a Wojciech Trąmpczyński Marszałkiem
Senatu. Wobec znacznych rozbieżności w klubie PSL „Piast” Dębski popierał, jak
większość klubu kandydaturę Stanisława Wojciechowskiego na pierwszego prezydenta RP, Maciej Rataj gen. Władysława Sikorskiego. Wkrótce Rataj pozyskał
Dębskiego dla kompromisu i koalicji z ChZJN dla uspokojenia sytuacji w kraju
i umocnienia polskości na Kresach Wschodnich, gdzie wielki sukces w wyborach
uzyskał Blok Mniejszości Narodowych. Przeciwko koalicji z prawicą występował
radykalnie Jan Dąbski i znani piłsudczycy: Bogusław Miedziński, Antoni Anusz,
Karol Polakiewicz5. W sytuacji wystąpień rozłamowych z inicjatywy przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL „Piast” Jana Dębskiego Sejm 28 czerwca
przyjął rezolucję: „Sejm stwierdza, że Marszałek Józef Piłsudski jako Naczelnik
Państwa i Naczelny Wódz zasłużył się narodowi. Uchwała ta winna być wydrukowana w Dzienniku Ustaw i opublikowana w zagonach wiejskich i miejskich”6.
Usiłowania Dębskiego idące w kierunku rozładowania napięć Witos-Piłsudski nie
dały żadnych rezultatów, czego wyrazem było wystąpienie Piłsudskiego w Hotelu
Bristol 3 lipca 1923 r.7.
Tragiczna sytuacja ekonomiczna kraju związana z hiperinflacją, skromnymi
rozmiarami reformy rolnej, brutalnością władz i organizatorów strajków w Krakowie i Borysławiu 6 listopada 1923 r. a także secesja 17 posłów na czele z Janem
Brylem doprowadziły do dymisji centroprawicowego gabinetu Witosa 14 grudnia
1923 r. Zastąpił go szybko pozaparlamentarny gabinet Władysława Grabskiego,
który 20 grudnia przedstawił w Sejmie program opanowania inflacji, przez powo4
5
6
7
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łanie Banku Emisyjnego, zmiany w ustawodawstwie podatkowym, oszczędności
budżetowe i przyspieszenie wpłat podatku majątkowego. „Naprawa Skarbu – podkreślił w expose W. Grabski – wymaga bezwzględnej atmosfery pokojowej. Rząd
będzie się trzymał przede wszystkim pokojowego kierunku w całej swej polityce
zagranicznej a jednocześnie dążyć będzie do tego by w społeczeństwie naszym
wytworzyła się atmosfera pokoju wewnętrznego i nastąpił zaprzestanie ostrych tarć
i walk wewnętrznych”8.
Gabinet Grabskiego zyskał poparcie PSL „Piast”, które wyrażał Jan Dębski i ciche poparcie PPS i PSL „Wyzwolenie”. Dębski – dodajmy – doceniał osiągnięcia
tego gabinetu w polityce zagranicznej: powołanie 4 lipca 1924 r. Konsorcjum Polsko-Francuskiego do budowy portu handlowego w Gdyni, rozpoczęcie 13 maja
1925 r. budowy magistrali węglowej Śląsk-Gdynia, zawarcie 10 lutego 1925 r.
Konkordatu ze Stolicą Apostolską, wynegocjowanego przez brata premiera Stanisława Grabskiego, poprawa stosunków z Czechosłowacją, Łotwą, Estonii i Finlandią. W polityce wewnętrznej Grabskiego Dębski cenił zachowanie i rozbudowę
uprawnień socjalnych, przygotowywanie nowej ustawy o reformie rolnej. „Rok
1925 był dla Władysława Grabskiego rokiem szczególnie trudnym ze względu na
skutki ekonomiczne katastrofalnego spadku plonów w 1924 r, niekorzystny układ
cen światowych na polskie towary eksportowe, konieczność znajdywania nowych
rynków zbytu w wyniku wojny celno-gospodarczej z Niemcami, koszty utrzymana Korpusu Ochrony Pogranicza chroniącego polską granicę północno-wschodnią
przed działaniami band sowieckich specjalnie szkolonych w centrach dywersyjnych oraz rosnącą rolę gospodarczą i polityczną Niemiec wzmocnionych układami
lokarneńskimi”9. Na tym tle oddziaływanie Dębskiego na polską politykę zagraniczną jako przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i aktywnego
działacza Unii Międzyparlamentarnej było stosunkowo skromne. Zwiększyło się
ono, moim zdaniem, po powołaniu przez Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 20 listopada 1925 r. koalicyjnego gabinetu Aleksandra Skrzyńskiego, opartego
na koalicji ZLN, ChD, PSL „Piast”, NPR i PPS10. Obrona tego rządu przez Dębskiego nie miała szans powodzenia po wycofaniu się z niego PPS i wzmożonego
ataku Piłsudskiego na gen. Władysława Sikorskiego na jego projekty ustawy o naczelnych władzach wojskowych.
Po upadku gabinetu Skrzyńskiego w maju 1926 r. przy braku poparcia Wincentego Witosa, kandydatura Jana Dębskiego na premiera, traktowanego przez
wielu jako sympatyka Piłsudskiego i lewicy, nie miała szans realizacji. Przy dużej aktywności Piłsudskiego i jego zwolenników z PPS, PSL „Wyzwolenie” i grup
rozłamowych z PSL „Piast” powstały 10 maja 1926 r, centroprawicowy gabinet
W. Witosa miał dni policzone. Próby Rataja i Dębskiego powołania koalicyjne8
9
10
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go rządu życzliwego obozowi Piłsudskiego okazały się polityczną mrzonką11. Po
przewrocie majowym Dębski był zwolennikiem legalizacji władzy przez wybór
Piłsudskiego na Prezydenta RP i nowelizację Konstytucji. Zdaniem Autora Dębski
dopiero w czerwcu 1927 r. stracił nadzieje na porozumienie z obozem rządowym,
reprezentowanym przez „liberalnego” premiera Kazimierza Bartla i dodajmy ministra przemysku i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego12. Na nastroje społeczne
począwszy od lata 1926 r., miała istotny wpływ znaczna poprawa koniunktury
gospodarczej, w tym także koniunktury rolnej, rozwój samorządu gospodarczego,
aktywizacja inwestycji w Gdyni, Warszawskim, Staropolskim i Śląskim Okręgu
Przemysłowym13.
W rozdziale czwartym W opozycji do rządów sanacji (1927–1930) Autor przypomniał, że Rataj i Dębski byli w tym czasie przeciwnikami powtórzenia przez PSL
„Piast” koalicji z ZLN, ChD i NPR. W wyborach 4 i 11 marca 1928 r. PSL „Piast”
poniosło znaczną porażkę zdobywając 8% głosów i jedynie 21 mandatów poselskich i 3 senatorskie. Wybrany jako poseł Dębski w Komisji Spraw Zagranicznych
zwracał uwagę na rewizjonizm niemiecki i dynamizm imperialnych dążeń sowieckich. W Sejmie reprezentował umiarkowaną opozycję, uwzględniającą interesy
państwa i obronę demokracji parlamentarnej. Był współtwórcą Centrolewu, który
rodził się w trakcie debaty w Trybunale Stanu nad przekroczeniami budżetowymi
ministra Gabriela Czechowicza. Wkrótce sfrustrowany po krytyce wewnątrz partyjnej Dębski uniósł się honorem i nie startował w wyborach 16 listopada 1930 r.
z listy Związku Obrony Praw i Wolności Ludu (Centrolewu). PSL „Piast” zdobyło
w tych wyborach tylko 15 mandatów poselskich i 2 senatorskie BBWR natomiast
247 mandatów poselskich i 75 senatorskich.
Rozdział piąty zatytułował Autor W kręgu obozu Piłsudskiego (1930–1939)
chociaż jeszcze w latach 1930–1931 Dębski kontynuował prace w PSL „Piast”
i został wybrany 2 czerwca 1931 r. do Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego
i uzyskał funkcje prezesa warszawskiego koła SL14. Pozbawiony obowiązków posła, zachęcony przez swego przyjaciela gen. Gustawa Orlicz Dreszera – prezesa
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, i potrzebami budżetu rodzinnego,
po urodzeniu drugiej córki Barbary, przyjął 27 czerwca 1932 r. funkcje członka
Rady Głównej i wiceprezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej.15Mo11
12
13

14
15

Tamże s. 173
Tamże, s. 184
Archiwum Polityczne Eugeniusza Kwiatkowskiego, wstęp, wybór i opracowanie Marian Marek
Drozdowski przy współpracy Ewy Kwiatkowskiej Obrąpalskiej, Warszawa 2002, Archiwum
Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybór i opracowanie Marian Marek Drozdowski, Współpraca Piotr Dwojacki, Gdynia 2009, Polityka inwestycyjna i budowa COP-u Eugeniusza Kwiatkowskiego (Dokumenty, wspomnienia, szkice), wybór i opracowanie Marian Marek Drozdowski,
Stalowa Wola
M. Ratyński, Jan Dębski, s, 218
Tamże, s. 220
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im zdaniem nie był to wyraz polityki kompromisu ale wyraz konieczności życiowych akceptowanych przez Dębskiego, od wielu lat podkreślającego konieczność współpracy z obozem Marszałka Piłsudskiego. Współpraca z obozem, który
brutalnie likwidował instytucje demokracji parlamentarnej kosztowała go bardzo
wiele, szczególnie po aresztowaniach przywódców opozycji w Brześciu, dekrecie
Prezydenta o obozie internowanych w Berezie Kartuskiej, czerwcowej ordynacji
wyborczej do Sejmu i Senatu 1935 r., sposobie uchwalenia konstytucji kwietniowej, brutalnej pacyfikacji strajków chłopskich, szczególnie strajku sierpniowego
1937 r. Jako uczeń i biograf Eugeniusza Kwiatkowskiego i honorowy członek Ligi
Morskiej i Rzecznej pozytywnie oceniam aktywną działalność Dębskiego w Lidze
Morskiej i Kolonialnej a także jego działalność jako senatora V kadencji. Rozumiem jego dramat życiowy, kiedy nie mógł otwarcie krytykować antychłopskich
zachowań premiera i ministra spraw wewnętrznych gen Felicjana Sławoj Składkowskiego i Policji Państwowej.
Jako znany polityk Dębski był poszukiwany w okresie II wojny światowej przez
niemieckie władze okupacyjne. Jako państwowiec i patriota Dębski uczestniczył
w konspiracji niepodległościowej Armii Krajowej i tajnym nauczaniu (rozdział
szósty W ukryciu przed okupantem hitlerowskim (1939–1945)).
Najtrudniejsze problemy w biografii Dębskiego poruszył Autor w Rozdziale
siódmym W okresie Polski Ludowe (1945–1976). Lata 1947–1956 był to okres
„zniewolonych umysłów” zdominowany przez komunistów polskich i ich sojuszników pod kontrolą sowieckich generałów i oficerów z NKWD. Nikt jeszcze nie
policzył liczby chłopskich ofiar związanych z tzw. mikołajczykowskim PSL i „Stowarzyszeniem Wolność i Niepodległość”. Próby ratowania dorobku ruchu ludowego przez opozycjonistów anty-Mikołajczykowskich: Józefa Niećkę, Czesława
Wycecha i Jana Dębskiego, poprzez tzw. Lewicę PSL w dyktatorskim systemie
PRL tych lat nie dały oczekiwanych rezultatów. Zgadzam się natomiast z twierdzeniem Autora kiedy za Stanisławem Jurzykiem pisze: „Jan Dębski na przestrzeni
całego swojego politycznego życia był człowiekiem prawym, wobec Stronnictwa
zawsze lojalnym i dotrwał w jego szeregach wiernie w całym okresie swej długiej
działalności politycznej aż do końca dni swoich. Nie było w nim karierowiczowskiej zdrady”16.
Mimo wielu propagandowych ujęć, kiedy był członkiem Rady Naczelnej ZSL
po tzw. Kongresie Zjednoczeniowym starał się w tym czasie służyć kulturze polskiej przez wydawnictwa Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, biografię Ignacego
Łukasiewicza, cykl powieści Kraszewskiego. Wspierał udział w demokratyzacji
polskiego życia politycznego po Październiku 1956 r. Stefana Ignara, Czesława
Wycecha i Kazimierza Banacha. Dzięki nim do ZSL wróciło ok. 100 tys. dawnych
działaczy PSL. Warszawska organizacja ZSL kierowana przez Dębskiego stała się
16

Tamże, s. 315.
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wielkim centrum swobodnych dyskusji i nowych inicjatyw obywatelskich. Podobną rolę odgrywał Dębski jako wiceprezes Towarzystwa Kultury Moralnej, uczestnik Klubu Dyskusyjnego „Śródmieście” i prezes Klubu Seniorów Ruchu Ludowego. Był redaktorem „Pamiętników” Macieja Rataja i uroczystości poświęconych
jego pamięci.
Udokumentowaną, wartościową, ciekawą i oryginalną biografię Jana Dębskiego Autor kończy takim zakończeniem; „W swoim życiu Dębski popełnił wiele błędów. W niektórych sytuacjach należy uznać jego postawę za etycznie wątpliwą.
Często był zbyt ufny i kompromisowy. Niezależnie jednak od trudnych wyborów
jakich wielokrotnie musiał dokonać, bohater naszej pracy był gorącym patriotą
oraz państwowcem. Swoje niewątpliwe talenty oddał dla dobra kraju i służył mu
najlepiej jak tylko potrafił”17. Po lekturze biografii Jana Dębskiego jestem pewien że Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ma, a w przeszłości także
Komisja Biografistyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego
w osobie dra Mateusza Ratyńskiego twórczego i ważnego inspiratora wielu odkryć
naukowej biografistyki historycznej.
Marian Marek Drozdowski

17

Tamże, s. 361.
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Ryszard Wróblewski, Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, Siedlce 2017, ss. 414
Przedmiotem recenzji jest dzieło prof. zw. dr hab. Ryszarda Wróblewskiego pt.:
Wprowadzenie do Nauk o Bezpieczeństwie. Praca profesora została opublikowana
nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i poświęcona głównym zagadnieniom występującym w pojmowaniu bezpieczeństwa.
Twórca recenzowanej monografii jest profesorem zwyczajnym w naukach społecznych, który pod koniec września 2021 roku udał się na zasłużoną emeryturę.
Przez dwadzieścia lat pracował na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach i zajmował się problemami Bezpieczeństwa Narodowego, swoją pracę
prowadził w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie. Dotychczas poszerzanie wiedzy
profesora koncentrowało się na wybiórczej problematyce bezpieczeństwa państwa,
społeczeństwa i jednostki, lecz z początkiem swej kariery dydaktyczno – naukowej zajmował się zagadnieniami z obszaru nauk wojskowych i zarządzania. Z tego
obszaru, a dokładnie w specjalności kierowanie i dowodzenie uzyskał z ramienia
Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego tytuł doktora, wydarzenie to miało miejsce w roku 1984. W tej samej uczelni w roku 1989 otrzymał stopień doktora
habilitowanego, a w 1999 roku nadany przez Prezydenta RP został mu stopień
profesora nauk wojskowych. W swej karierze zajmował ważne stanowiska w instytucjach państwowych, gdzie do głównych zadań należało pełnienie funkcji członka
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz uczestniczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych m.in. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Strategii
Wojskowej.
Autor przedstawia problematykę bezpieczeństwa państwa, społeczeństwa,
a także pojedynczej jednostki i opisuje ją w sposób budzący zainteresowanie
społeczne. Głównym zagadnieniem recenzowanej pracy jest trudność w nadaniu
cech wspólnych istniejącej wiedzy w kontekście wybranej dyscypliny naukowej,
a wiedzą nabytą w badaniach wielodyscyplinarnych. Profesor w swojej książce
podjął próbę przedstawienia nowego spojrzenia badawczego dla nauk o bezpieczeństwie, ponieważ potrzeba takowa wynika z zagwarantowania tej naukowej
dyscyplinie tożsamości metodologicznej i przedmiotowej. W jego propozycji badacze powinni zredukować ilość badań w obszarze podmiotów i przedmiotów
społecznych w taki sposób, aby badania miały charakter odrębny dla każdej z poszczególnych dyscyplin.
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Dzieło dzieli się na pięć odrębnych rozdziałów opatrzonych wstępem i zakończeniem oraz wyszczególnioną bibliografią, indeksem skrótów, nazwisk i indeksem rzeczowym. Zawarty w monografii został wykaz tabel i rysunków. Pierwszy
rozdział „Studia Bezpieczeństwa” ma formę pewnego sprawozdania, w którym
autor opisuje genezę, stan badań, postęp studiów bezpieczeństwa, a także nurty badawcze (realizm, liberalizm, konstruktywizm, badania nad pokojem) mające swoje odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. Dodatkowo zawarte w nim zostały
argumenty niełączące studiów bezpieczeństwa z naukami o bezpieczeństwie. Do
głównych argumentów należą m.in. odmienne sfery badań, odrębne stanowisko
teoretyczne i metodologiczne zakresu pojęcia bezpieczeństwa, jak również subdyscyplinarny charakter międzynarodowych stosunków. W tej części pracy opisana
została ogólna charakterystyka studiów bezpieczeństwa i nauk o bezpieczeństwie.
Studia bezpieczeństwa zostały wyłonione z nauk o stosunkach międzynarodowych
i składają się z mieszanki różnych dyscyplin. Dotyczą obszaru badawczego związanego z pojęciem bezpieczeństwa podmiotów społecznych. Nie można uznać ich
za dyscyplinę naukową, traktowane są jako nienominalne dziedziny wiedzy. Zajmują się badaniem podmiotów i przedmiotów referencyjnych w bezpieczeństwie
zaczynając od jednostki, grup społecznych, państw, organizacji pozarządowych
i międzyrządowych a kończąc na systemie międzynarodowym. Natomiast nauki
o bezpieczeństwie zajmują się tworzeniem systemów bezpieczeństwa narodowego,
skupiając się na maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa danej jednostki i społeczeństwa. Dostarczają fundamentalną wiedzę o bezpieczeństwie oraz prawidłowościach nim rządzących. Wskazują zagrożenia, szanse i wyzwania a głęboka analiza
pozwala w ustaleniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa.
Drugi rozdział książki brzmi: „Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa”. W tej części autor podjął próbę przedstawienia innowacyjnego sposobu
na uprawianie wymienionej dyscypliny, gdzie zaprezentowany został jej zakres
przedmiotowy, oraz wykazana została tożsamość metodologiczna. Dodatkowo
w rozdziale zawarto charakterystykę dyscypliny jako obrony najważniejszych wartości społeczeństwa i człowieka. Poruszone zostały zagadnienia pojmowania nauk
o bezpieczeństwie z innymi naukami oraz ich wzajemny stosunek względem siebie, jak również wskazanie zakresów współpracy między nimi.
Kolejny rozdział pt.: „Państwo jako gwarant bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i własnego” stanowi odpowiedź na przyjęte założenie autora zakładające, iż głównym podmiotem referencyjnym bezpieczeństwa jest państwo. Opisuje funkcję i zadania w sferze bezpieczeństwa, charakteryzuje koncepcję obrony,
a także przedstawia zarys działań reagowania w momencie wystąpienia zagrożenia.
W szczegółowy sposób omówione zostały systemy bezpieczeństwa narodowego
włącznie ze strategiami obowiązującymi w naszym kraju.
W czwartym rozdziale o tytule „Kultura bezpieczeństwa społeczeństwa państwowego” znajdują się informacje omawiające dynamikę i charakter rozwojowy
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otoczenia międzynarodowego oraz jego oddziaływanie na bezpieczeństwo jednostek i społeczności państwa. W szerokim zakresie przedstawione zostały zagrożenia pochodzące z globalnej zmiany środowiska przyrodniczego.
Ostatni rozdział zatytułowany „Kultura bezpieczeństwa społeczeństwa państwowego” to omówienie przez autora pojęcia i znaczenia kultury bezpieczeństwa.
Dodatkowo ukazuje problem badawczy sugerując jego diagnozę i możliwe zmiany.
Problem, na który prof. Wróblewski zwraca uwagę dotyczy tematyki różnic wiedzy
pozyskanej w ramach badań wielodyscyplinarnych, a istniejącą wiedzą w ramach
dyscypliny naukowej. W niniejszym dziele autor podejmuje próbę przedstawienia
nowej perspektywy badawczej w naukach o bezpieczeństwie. Obrazuje powiązanie
kultury bezpieczeństwa z kulturami podstawowych jej rodzajów, takich jak: polityczna, narodowa, organizacyjna i strategiczna.
Recenzowana pozycja literatury jest uzupełnieniem istotnej luki w prawidłowym pojmowaniu pojęcia bezpieczeństwa i dzieleniem go na poszczególne rodzaje
(bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa, państwa). Prezentuje ponadprzeciętne
korzyści do których zaliczyć można rangę i aktualność podjętej przez autora problematyki, wysoki poziom naukowy każdej z części monografii, oraz jej inteligentny podział. Uznanie budzi rozważna sekwencja logiczna pracy, a także interesująca
treść tekstu naukowego. Jednym z atutów recenzowanego dzieła jest wielowymiarowe spojrzenie na badany temat. Profesor przedstawił oryginalne koncepcje uprawiania problematyki bezpieczeństwa narodowego i powiązane z nią nowe ujęcia
konkretnego przedmiotu jego badań. Reasumując, książka stanowi cenną pozycję
dla wszystkich osób interesujących lub zajmujących się badaniami pojmowania
pojęcia bezpieczeństwa. W szczególności poleciłbym ją nauczycielom akademickim i studentom zajmującym się badaniem bezpieczeństwa, gdyż zawiera opis kluczowych aspektów dotyczących teorii podmiotu, jak również opisuje nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplinę naukową. Na pochwałę zasługuje zadbanie autora
o wysoki poziom umiejętności warsztatowych m. in. poprawny, przejrzysty i czytelny sposób wyrażania swych poglądów i myśli. O wysokiej rzetelności naukowej może świadczyć obszerna bibliografia wykorzystana przez autora w tworzeniu
swego dzieła. Powyższe liczne argumenty przemawiają jednoznacznie, iż wartości
poznawcze i naukowe recenzowanego dzieła są na najwyższym poziomie.
Artur Wysokiński
Doktorant III roku Szkoły Doktorskiej na
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie
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Ryszard Wróblewski, Bezpieczeństwo narodowe zintegrowane
i zrównoważone, Wydawnictwo Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2019, ss. 377
Przedmiotem recenzji jest książka napisana przez Ryszarda Wróblewskiego
pt. Bezpieczeństwo narodowe zintegrowane i zrównoważone wydana przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w 2019 roku. Publikacja jest
jedną z najważniejszych w dorobku naukowym autora, stanowi kontynuację wydanej w 2017 roku książki pt. Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie1. Bezpieczeństwo narodowe jest istotnym tematem badawczym w ramach rozwijających się
w XXI wieku w Polsce nauk o bezpieczeństwie. Autor w publikacji prezentuje inne
spojrzenie na bezpieczeństwo narodowe z uwagi na konieczność szerszego zapatrywania na jego pojęcie i postrzeganie. Profesor poświęcił sporą część monografii
strategiom bezpieczeństwa różnych państw świata, przedstawił je oraz poddał wnikliwej analizie. Ukazuje on również obecne przeobrażanie się obszaru bezpieczeństwa narodowego w zakresie przedmiotowym oraz przedstawia możliwości jego
rozwoju w najbliższej przyszłości.
Ryszard Wróblewski jest autorem wielu publikacji naukowych, w 1999 roku
w Akademii Sztabu Generalnego WP uzyskał tytuł profesora nauk wojskowych,
do 2021 roku był zatrudniony na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach na Wydziale Nauk Społecznych gdzie zajmował stanowisko profesora w Zespole Badań Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk
o Bezpieczeństwie. Był członkiem prac zespołów resortowych (MON) mających
na celu opracowanie dokumentów strategicznych Strategii Wojskowej oraz Strategii Narodowej.
Autor w publikacji stawia przed sobą pytanie, czy realizowana powszechnie
przez państwa koncepcja bezpieczeństwa narodowego jest adekwatna do rzeczywistości (czy realizuje na akceptowanym poziomie potrzeby wszystkich podmiotów
referencyjnych bezpieczeństwa)?
Struktura ocenianego tekstu jest przemyślana oraz przejrzysta, składa się
z dwóch głównych części z których wyłania się siedem rozdziałów. Pierwsza część
składa się z pięciu rozdziałów, druga część podzielona jest na dwa rozdziały.
W części pierwszej autor opisuje pojęcie bezpieczeństwa narodowego, jego genezę oraz proponuje własną definicję tego pojęcia. Następnie wymienia oraz opisuje podejścia do bezpieczeństwa narodowego. Wśród nich znajduje się dziewięć
1

R. Wróblewski, Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017, ss.
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znanych wcześniej podejść które nazywa podejściami tradycyjnymi. Należą do
nich podejście behawioralne, psychologiczne, filozoficzne, historyczne, podejście
nauk społecznych, mitologiczne, konstytucyjne, planistyczne, systemowe militarne
(wojskowe). Każde z nich autor tłumaczy i opisuje. Ponadto prof. R. Wróblewski
proponuje dodatkowe dwa podejścia, w jakich według niego bezpieczeństwo narodowe powinno być rozpatrywane: podejście podmiotowo – przedmiotowe czyli
kto i komu zapewnia bezpieczeństwo, tutaj autor wymienia jednostkę (człowiek,
obywatel), społeczeństwo oraz państwo w węższym znaczeniu – aparat państwowy. Drugim zaproponowanym podejściem jest podejście aksjologiczne, w którym
ważne są wartości chronione bezpieczeństwa narodowego w tym wartości jednostki (prawa człowieka, jakość życia). Kolejny podrozdział został poświęcony
wymiarom bezpieczeństwa narodowego. Według profesora wszystkie wymienione
przez niego wymiary bezpieczeństwa narodowego wzajemnie się uzupełniają, dlatego powinny być zawarte w działaniach polityki państwa. Rzeczowo opisuje każdy z wymienionych szesnastu wymiarów bezpieczeństwa. Następnie autor skupia
się na opisie środowiska bezpieczeństwa narodowego, przybliża czytelnikom wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego, szanse, zagrożenia i słabości. Na wstępie
skupia się na położeniu geograficznym państwa, opisuje jakie znaczenie i dlaczego
ma lokalizacja kontynentalna państwa, powierzchnia kraju i jego ukształtowanie
terenu. Podaje klimat, jako kluczowe znaczenie dla gospodarki rolnej oraz zwraca
uwagę na znaczenie dostępności terytorium państwa dla techniki wojskowej. Dalej
wymienia m.in. ludność oraz formę państwa i politykę zagraniczną, jako środowisko mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Kluczowym elementem diagnozy
bezpieczeństwa narodowego są jego poziomy. Jest to kolejny aspekt na jaki autor
zwraca uwagę.
W części drugiej twórca omawia strategie oraz koncepcje bezpieczeństwa narodowego wybranych państw świata. Analizuje strategie państw o różnej wielkości
i pozycji na arenie międzynarodowej oraz charakteryzuje ich strategie bezpieczeństwa w kontekście wartości chronionych przedmiotów referencyjnych bezpieczeństwa narodowego. Do dokładnej analizy posłużyły mu Białe księgi tych państw,
analizie została poddana również Rzeczpospolita Polska. W ostatnim podrozdziale
drugiej części autor skupia się na koncepcjach bezpieczeństwa narodowego.
Książka zdecydowanie spełnia wymogi tekstu naukowego. Napisana jest prostym, zrozumiałym językiem ale zarazem stanowi fachową oraz ciekawą pozycję
nie tylko dla osób zajmujących się naukami o bezpieczeństwie ale również dla
pozostałych czytelników. Dodatkową zaletą jest stosowanie przez autora rysunków, tabel, ramek i map które ułatwiają odbiór przedstawianych treści naukowych.
Wiele z nich jest opracowaniem własnym autora. Monografia jest cennym kompendium wiedzy z uwagi na jej przejrzystość, jest łatwa w odbiorze, powinna być lekturą z której winni korzystać studenci nauk o bezpieczeństwie. Monografia zawiera
wiele cennych informacji oraz w każdym z rozdziałów czytelnik uzyskuje aktualną
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oraz interesującą porcję wiedzy. Przyswajanie i odbiór informacji zawartych w monografii ułatwiają ciekawe grafiki. W bibliografii zostały użyte aktualne pozycje
literaturowe oraz artykuły naukowe, autor korzystał z wielu cennych źródeł internetowych. Do napisania książki pomocne były również akty prawne i dokumenty
normatywne, profesor korzystał nie tylko z literatury polskiej ale również posiłkował się literaturą zagraniczną, świadczy to o szerszym spojrzeniu na problem
zintegrowanego i zrównoważonego bezpieczeństwa narodowego.
Patrycja Wysokińska
Doktorantka III roku Szkoły Doktorskiej
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
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Henryk Kotoński. Moje życie, red. Maria Palińska, Nina Stachera, wydawca Daniel Wolborski, Michałowice 2021, ss. 144

Henryk Kooński w 1933 r.

Okładka przednia recenzowanej książki. Wszystkie fotografie pochodzą
z recenzowanej publikacji.

W 2021 r. ukazała się w Komorowie książka zatytułowana Henryk Kotoński.
Moje życie. Jak czytamy na stronie redakcyjnej książka powstała w ramach projektu „100 lat Szkoły Podstawowej w Komorowie”, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Daniel Wolborski, również wydawca tej publikacji i nauczyciel historii w miejscowej szkole podstawowej. Książka została sfinansowana przez Wójta
Gminy Michałowice.
Redaktorkami książki są Maria Palińska i Nina Stachera, absolwentki Szkoły
Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, a publikacja poświęcona jest
Henrykowi Kotońskiemu, wieloletniemu kierownikowi tej szkoły w latach 19371972.
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Klasa VII z roku szkolnego 1939 w Szkole w Komorowie. W środku pierwszego
rzędu siedzi Henryk Kotoński
Henryk Kotoński (8 luty 1903 – 17 marca 1985) był pedagogiem, wychowawcą młodzieży, działaczem ruchu ludowego. W latach 1919-1924 uczęszczał do
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie, a 1 września 1924 r.
podjął pierwszą pracę nauczyciela w szkole powszechnej w Mszczonowie koło Żyrardowa. Jednocześnie angażował się w działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz samorządu lokalnego. W 1937 r. ukończył Państwowy Wyższy Kurs
Nauczycielski w Warszawie, po którym objął posadę kierownika szkoły powszechnej w Komorowie, z którą związał się już na stałe. W tym też roku wstąpił do
Stronnictwa Ludowego, którego członkiem pozostał do śmierci (od 1949 r. należał
do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego). W czasie II wojny światowej Henryk
Kotoński prowadził działalność konspiracyjną w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, organizował tajne komplety, zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej,
włączył się także w szeregi Batalionów Chłopskich – był szefem łączności i kolportażu Komendy Obwodu VII, podokręgu IIa oraz żołnierzem na terenie gminy
Helenów. Po wojnie poświęcił się głównie pracy nauczycielskiej oraz społeczności
lokalnej, od 1945 r. będąc członkiem Narodowej Rady Powiatowej. Na emeryturę
przeszedł w 1972 r.
Przedstawiana książka o Henryku Kotońskim jest zbiorem Jego własnych wspomnień i krótkich życiorysów, przetykanych wspomnieniami Jego bliskich (córki
Mai Chądzyńskiej), znających go osób, a także Jego publicystyką oraz wycinkami
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Kenkarta (karta rozpoznawcza) Henryka Kotońskiego z czasów II wojny światowej

z kroniki szkolnej, listów itp. W ten sposób możemy spojrzeć na bohatera publikacji z różnych stron, Jego własnymi oczami, oczami córki, oczami uczniów, współpracowników. Znalazło się tam również wspomnienie o nim zawarte przez Marię
Dąbrowską w jej Dziennikach i Jego o niej, jej pobycie w Komorowie.
Publikacja jest bardzo bogato ilustrowana fotografiami, dokumentami, listami,
wizerunkami odznaczeń, z każdego okresu życia Henryka Kotońskiego, przez co
narracja nabiera dodatkowych argumentów, nieraz łatwiej i szybciej przekazujących informację o bardzo wszechstronnej aktywności bohatera książki.
Nie jest to książka naukowa, napisana przez profesjonalnego historyka, biografistę. Jest to książka o charakterze publicystycznym, edukacyjnym, sporządzona
przez osoby, dla których Henryk Kotoński był bardzo ważną postacią. Nie mniej
zawiera wiele informacji, z których skorzysta badacz historii.
Na uznanie zasługuje także fakt, że omawiana publikacja powstała dzięki zaangażowaniu i pracy wspomnianych dwóch uczennic (obecnie uczących się w szkole
średniej), które zechciały poświęcić swój czas na udział w tym, jakże istotnym dla
lokalnej społeczności projekcie.
Arkadiusz Indraszczyk
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Kalendarium historii polskiego ruchu ludowego
za rok 2021
STYCZEŃ
10. Zmarł Zbigniew Węgrzynek, ludowiec, samorządowiec, prezes Ludowego
Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Garwolinie.
21. W dniu urodzin Wincentego Witosa Forum Młodych Ludowców ogłosiło
konkurs wiedzy o premierze i historii ruchu ludowego. Muzeum przygotowało zestaw pytań.
MARZEC
6. W Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Jednym z głównych
tematów było ustąpienie po 35 latach Zofii Kaczor-Jędrzyckiej z funkcji redaktora
naczelnego kwartalnika „Polski Uniwersytet Ludowy. Młodzież – Kultura – Wieś”.
Na nową redaktor naczelną czasopisma Zarząd Krajowy TUL powołał dr Mirosławę Bednarzak-Liberę.
MAJ
10. W organizowanym przez Portal Samorządowy plebiscycie marszałek Adam
Struzik po raz kolejny stanął na najwyższym podium.
12. 96. rocznica zamachu majowego. PSL oddało hołd ofiarom tamtej tragedii.
15. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zorganizowało obchody Święta Ludowego. M.in. świętowano wówczas jubileusz 90-lecia „Zielonego Sztandaru”, koncertował Zespół Tańca Ludowego „Warszawa” AWF, odbyły się promocje
najnowszych publikacji wydanych przez MHPRL, Muzeum udostępniło wystawę
on-line pt. „Stanisław Thugutt (1873-1941). Polityk, spółdzielca, krajoznawca”.
Uroczystości były kontynuowane podczas rozpoczynjącej się tego dnia Nocy
Muzeów. Zwiedzający mogli posłuchać koncertu Kapeli Kurpiowskiej Gminy
Łomża, obejrzeć wystawy: „Krajobrazy przeszłości wsi”, „Mazowieckie pejzaże”
(udostępnione również w wersji on-line) oraz wystawę „W jedności siła. 90 lat
z Zielonym Sztandarem”.
22. Uroczyste odsłonięcie pomnika – ławeczki Stanisława Mikołajczyka w centrum Radomia przy Katedrze. Uroczystości organizował Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego sfinansowało projekt
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artystyczny Andrzeja Brzegowego i odlew pomnika. Odsłonięcie pomnika miało
charakter manifestacji. Uczestnikom wręczano okolicznościową publikację przygotowaną przez dra Janusza Gmitruka pt. Stanisław Mikołajczyk 1901–1966.
27. Odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Jana Siwca w miejscowości Adamów. Odsłonięcia dokonał marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a poświęcenia – biskup Piotr Jarecki. Tablica została
ufundowana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościową książkę autorstwa dra Janusza Gmitruka i dra
Mateusza Ratyńskiego pt. Jan Siwiec (1891–1961) w panoramie dziejów.
CZERWIEC
18. W murach Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Oddziału Muzeum
Niepodległości odbyła się konferencja pt. „Akcja AB – Ludobójstwo elit polskiego społeczeństwa w pierwszych latach okupacji niemieckiej. To działo się przed
Katyniem”. Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa oraz publikacja
przygotowana przez Green Light Media – wydawcę „Zielonego Sztandaru”.
LIPIEC
3. Posiedzenie Rady Naczelnej PSL. W związku ze zniesieniem od 13 czerwca
2021 r. kolejnych obostrzeń w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki oraz
w miejscach użyteczności publicznej, zgodnie z uchwałą Naczelnego Komitetu
Wykonawczego PSL z dnia 12 maja 2021 została wznowiona kampania sprawozdawczo - wyborcza w PSL. Informację o przebiegu kampanii przedstawił sekretarz
NKW PSL Piotr Zgorzelski. Rada Naczelna przyjęła uchwały w sprawie: ustalenia
norm przedstawicielstwa na XIII Kongres PSL oraz wyboru kandydatów do Rady
Naczelnej PSL, do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz do Głównego Sądu Koleżeńskiego PSL na zjazdach wojewódzkich.
Rada Naczelna PSL przyjęła także uchwałę w sprawie Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na ludności Polskich Kresów Wschodnich
przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939–1947: Rada Naczelna PSL zobowiązuje Klub Parlamentarny Stronnictwa do wniesienia pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o ustanowieniu 11 lipca „Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na ludności Polskich Kresów Wschodnich przez nacjonalistów
ukraińskich w latach 1939 – 1947”. Zrealizowanie tego postulatu podniesie kwestię upamiętnienia ponad 200 tysięcy ofiar banderowskiego ludobójstwa z poziomu
uchwał sejmowych, podejmowanych doraźnie i rocznicowo, na poziom ustawy, co
zwiększy rangę obchodów, a także zobowiąże struktury państwowe, samorządowe
oraz agendy specjalistyczne /muzea, IPN itp./ do godnego i systematycznego czczenia pamięci ofiar kresowego ludobójstwa…”.
W kolejnej uchwale – w sprawie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie, Rada Naczelna PSL odnosząc się do planowanych uroczystości od-
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słonięcia ostatniego elementu zamykającego całość projektu Mauzoleum, których
organizatorzy próbują ominąć wkład PSL w budowę Mauzoleum, przypomniała
dorobek Polskiego Stronnictwa Ludowego w powstanie Mauzoleum, w przyjętej
uchwale zapisano: …Rada Naczelna przypominając podejmowane na przestrzeni
ponad 40 lat zabiegi o godne upamiętnienie dla przyszłych pokoleń losów mieszkańców polskich wsi w czasie wojny, przypomina ogromny wkład działaczy ruchu
ludowego w powstanie michniowskiego Mauzoleum. Bez tego zaangażowania ta
szczytna idea nie zostałaby zrealizowana. Naszego dorobku w tym zakresie nie pozwolimy zapomnieć ani zawłaszczyć. Dziękujemy wszystkim, którzy na przestrzeni
minionych lat włożyli swój wkład w realizację tego wyjątkowego dzieła, jakim było
wybudowanie w Michniowie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich: inicjatorom
tworzenia społecznych komitetów budowy i ich działaczom, prowadzącym zbiórki
i ofiarodawcom, organizatorom sesji popularno-naukowych i wystaw, wydawcom
książek, dziennikarzom, mediom, uczestnikom manifestacji i rocznicowych obchodów w Michniowie… Przypomniano, że Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wydało dwie publikacje poświęcone tragicznym wydarzeniom w Michniowie: Longina Kaczanowskiego Zagłada Michniowa oraz Śmierć i Pamięć. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Od idei do realizacji autorstwa dra
Janusza Gmitruka, Stanisława Durleja, Longina Kaczanowskiego i Józefa Szczepańczyka.
5-15. Letnia Sesja Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych pn. „Patriotyzm
Wielkopolan” w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie. Organizatorami Sesji byli
Zarząd Krajowy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych oraz Gospodarz – Zarząd Oddziału Regionalnego TUL w Śremie. Do organizacji 10 dniowych sesji
TUL powróciło dzięki uzyskaniu grantu na projekt „Nowe i nowoczesne oblicze
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych” finansowanego ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W trakcie
sesji uczestnicy wysłuchali kilka referatów oraz wzięli udział w warsztatach śpiewaczych, dziennikarskich, zwiedzaniu ośrodków kulturalnych.
8. W Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – oddział Muzeum Niepodległości odbyło się spotkanie pt. „Historii Wołynia pamięć się należy”.
11. W 78. rocznicę Krwawej Niedzieli. Dzień Pamięci Ofiar ludobójstwa na Wołyniu, PSL oddało hołd ofiarom ludobójstwa pomordowanym w Rzezi Wołyńskiej.
12. Po raz czwarty Ludowcy i sympatycy polskiego Ruchu Ludowego z Częstochowy i z regionu częstochowskiego w Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej,
uczcili pamięć bohaterów narodowych oraz ofiar polskich wsi, pomordowanych
przez hitlerowców niemieckich, sowieckich komunistów i ukraińskich nacjonalistów, podczas II wojny światowej. W trakcie uroczystości ludowcy odwiedzili zbiorową mogiłę żołnierzy Batalionów Chłopskich w Białej k. Częstochowy, pomnik
ku czci cywilnych ofiar wojny w Parzymiechach w powiecie kłobuckim oraz wieś
Grabiec koło Szczekocin, gdzie utworzono w 1940 roku Chłopską Straż, która na-
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stępnie przekształciła się w Bataliony Chłopskie. Następnie odbyła się msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Po Mszy św. złożono kwiaty pod tablicą pamięci Wincentego Witosa. Kolejnym
punktem obchodów była konferencja w Sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego
(Muzeum Częstochowskiego).
31. Zmarł Roman Malinowski, ludowiec, mąż stanu, prezes Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego, b. Marszałek Sejmu i wicepremier, współtwórca Wielkiej
Koalicji w 1989 roku.
WRZESIEŃ
19. W Łowiczu nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa przy
ul. Stanisławskiego. Pomnik został postawiony w 2020 r. jednakże z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 odsłonięcie zostało przełożone i odbyło się dopiero
w 2021 roku. W uroczystości udział wzięli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz prezes NKW PSL, Waldemar Pawlak prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP, lokalni działacze ludowi i mieszkańcy Łowicza. Uroczystą
Mszą Św. w Kościele Świętego Ducha odprawił biskup Wojciech Osial.
24. Ludowcy Podkarpacia uczcili pamięć Bruno Stanisława Gruszki. Spotkanie
odbyło się w Radymnie na które przybyli działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) z województwa podkarpackiego wraz z wicemarszałkiem Sejmu RP
Piotrem Zgorzelskim, wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateuszem
Szpytmą oraz posłowie na Sejm: Mieczysław Kasprzak i Jan Łopata.
PAŹDZIERNIK
9. VI Zjazd Wojewódzki Delegatów PSL w Wielkopolsce wybrał Andrzeja
Grzyba na prezesa struktur regionalnych.
VI Zjazd Wojewódzki Delegatów PSL z Pomorza wybrał Adama Gawrylika na
nowego prezesa struktur regionalnych.
VI Zjazd Delegatów PSL Województwa Małopolskiego wybrał Krzysztofa Klęczara prezesem PSL w województwie małopolskim.
14. W dniu Edukacji Narodowej otwarto w MHPRL wystawę pt. „Maciej Rataj”. Towarzyszyła jej dyskusja na temat: Maciej Rataj. Wielkie dzieło reformy
polskiej szkoły oraz systemu edukacji.
17. Na murze Zakładu Karnego w Siedlcach odsłonięto tablicę poświęconą Bohaterowi Niepodległej Polski Wincentemu Witosowi. Witos spędził w więzieniu
siedleckim 3 dni po jego powrocie z emigracji. Poświęcenia tablicy dokonał biskup
pomocniczy Diecezji Siedleckiej Grzegorz Suchodolski. Uroczystość organizował
Społeczny Komitet Upamiętnienia Wincentego Witosa w Siedlcach. Tablicę, zaproszenia, plakaty informacyjne ufundowało Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego. Uroczystości miały charakter manifestacji patriotycznej. Udział wzięli
m.in. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Borkow-
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ski przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Wincentego Witosa
w Siedlcach, Andrzej Sitnik Prezydent Miasta Siedlce, ppłk Marek Suwiński Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach, Janusz Gmitruk dyrektor MHPRL, Janina
Ewa Orzełowska członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, płk Zbigniew
Wolniarski przedstawiciel Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe PSL oraz
Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu siedleckiego a także Kompania Honorowa z 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Uczestnikom
uroczystości wręczano okolocznościową publikację autorstwa Janusza Gmitruka
pt. Wincenty Witos. Prawo i wolność są największym skarbem narodu.
21. W MHPRL odbyło się spotkanie wspomnieniowe w pierwszą rocznicę
śmierci dra Ryszarda Miazka z udziałem rodziny, żony Natalki i synów Tomasza
i Pawła oraz kolegów i przyjaciół.
23. VI Zjazd Delegatów PSL Warmii i Mazur wybrał ponownie Gustawa Marka
Brzezina prezesem PSL w regionie. Prezesem honorowym w regionie wybrano
Stanisława Żelichowskiego.
VI Zjazd Delegatów PSL Kujawsko-Pomorskiej organizacji PSL wybrał ponownie Zbigniewa Sosnowskiego prezesem PSL .
29. VI Zjazd Wojewódzki Delegatów PSL wybrał Adama Dziedzica na nowego
prezesa PSL na Podkarpaciu.
VI Zjazd Wojewódzki Delegatów PSL wybrał Stanisława Tomczyszyna prezesem lubuskich struktur PSL.
LISTOPAD
2. W Dzień Zaduszny ludowcy z Częstochowy i regionu częstochowskiego
złożyli w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze hołd zmarłym bohaterom narodowym i ruchu ludowego, m.in. Wincentemu Witosowi, Stanisławowi Mikołajczykowi, Maciejowi Ratajowi, gen. Franciszkowi Kamińskiemu, prof. Ryszardowi
Józefowi Szaflikowi.
6. VI Wojewódzki Zjazd delegatów PSL Województwa Śląskiego wybrał Henryka Kiepurę nowym prezesem Śląskiego PSL.
7. W Wierzchosławicach odbyły się Zaduszki Witosowe. Po Mszy Św. rzesze
ludowców z licznymi pocztami sztandarowymi oraz prezesem NKW PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem udały się do Grobu Wincentego Witosa, gdzie
złożono wieńce i wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Następnie w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie potomków trzykrotnego premiera, parlamentarzystów, samorządowców i działaczy ludowych.
9. W Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie odbyła się promocja książki
pt. Droga do wolności. Bitwa Warszawska 1920 roku. Jeden z redaktorów książki
Janusz Gmitruk otrzymał Krzyż Błękitny „Za zasługi dla Stowarzyszenia Muzeum
Policji”.
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14. VI Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Świętokrzyskiego ponownie wybrał Adama Jarubasa prezesem wojewódzkiej organizacji PSL.
19. VI Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Dolnego Śląska wybrał ponownie
Pawła Gancarza prezesem wojewódzkiej organizacji PSL
Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL województwa mazowieckiego wybrał ponownie Adama Struzika prezesem wojewódzkiej organizacji PSL.
20. Z inicjatywy MHPRL, Mazowieckiego Konwentu ZMW, Zarządu Warszawskiego PSL oraz Towarzystwa Nowy Świat O/Mazowiecki zorganizowano spotkanie
byłych działaczy ZMW z lat 1956-1986 oraz z odrodzonego ZMW po 1980 roku.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Andrzej Nowak przewodniczący Zarządu Krajowego ZMW i wiceprezydent Rady Młodych Rolników (CEJA), dr Janusz Gmitruk
dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stanisław Skrzypczak przewodniczący Konwentu, Zofia Kaczor-Jędrzycka długoletnia redaktor czasopisma
„Polski Uniwersytet Ludowy. Kwartalnik Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych”.
W trakcie spotkania wielu byłych działaczy ZMW otrzymało odznaczenia honorowe
im. Ignacego Solarza i honorowe odznaki „Za zasługi dla ZMW”.
19. Ostatnie posiedzenie Rady Naczelnej PSL przed Kongresem. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Rady między XII a XIII Kongresem oraz przyjęto
uchwały dotyczące zwołania XIII Kongresu PSL.
25–28. MHPRL brało udział w 29 Warszawskich Targach Książki Historycznej.
Wydawnictwa Muzeum cieszyły się dużym powodzeniem wśród zwiedzających.
Stoisko książkowe Muzeum odwiedziło kilkaset osób. Porozumienie Wydawców
Książki Historycznej przyznało wyróżnienie „Klio” w kategorii edytorskiej dla
MHPRL za wydanie publikacji autorstwa Zbigniewa Judyckiego pt. Mała Encyklopedia Polonii Francuskiej.
26. W Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego odbyło się XII Walne
Zgromadzenie Delegatów Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Prezydium Zgromadzenia tworzyli dr Kazimierz Baścik – przewodniczący, Stanisław Gmitruk – wiceprzewodniczący i dr Tadeusz Boruta – sekretarz. Wybrano
nowe władze Towarzystwa: Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński. Prezesem Zarządu Głównego ponownie został wybrany dr
Janusz Gmitruk.
27. XV Krajowy Zjazd Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej wybrał na
prezesa Adama Nowaka. Odznaczenia im. Ignacego Solarza za wybitne zasługi otrzymali: Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Ogólnopolski Związek
Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Muzeum to przygotowało na Zjazd wystawę pt. „Młodzi Idą” –poświęconą
ZMW RP „Wici”. Uczestnicy Zjazdu otrzymali publikacje wydane przez Muzeum.
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GRUDZIEŃ
2-5. Sesja Zimowa Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych pt. „Osadnictwo
na Ziemiach Zachodnich – rodzi się nowa tradycja” w Pałacu Siemczyno. Organizatorami Sesji byli Zarząd Krajowy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych oraz
jako Gospodarz – Okręg Regionalny TUL w Gdańsku z siedzibą w Kłaninie, Koło
w Złocieńcu. W czasie Sesji uczestnicy brali udział w wykładach, warsztatach artystycznych oraz zwiedzali placówki kulturalne.
4. W Hotelu Hilton w Warszawie na ul. Skalnicowej 16 obradował XIII Kongres
PSL. Na prezesa NKW PSL wybrano ponownie Władysława Kosiniaka-Kamysza;
przewodniczącym Rady Naczelnej PSL został wybrany Waldemar Pawlak. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zorganizowało prezentacje wystawy pt.
„Maciej Rataj 1884-1940”. Kongres przyjął m.in. uchwałę pt. „Jubileusz instytucji
pamięci ruchu ludowego”.
Z okazji Kongresu PSL ukazał się numer specjalny pisma „Realia i co Dalej”
zatytułowany „Debata ku przyszłości”, zawierający opracowania zespołu ekspertów Instytut Politycznego im. Macieja Rataja.
6. W 97. rocznicę śmierci Władysława Reymonta na jego grobie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim delegacje Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Muzeum Niepodległości złożyły wiązanki kwiatów oddając hołd
nobliście.
15. W siedzibie Muzeum odbył się wernisaż poplenerowej wystawy „Pejzaż
Polski”, na której zgromadzono obrazy 25 artystów z Oddziału Twórców Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Wystawie będzie towarzyszył katalog
obrazów oraz sylwetek artystów. Komisarzem pleneru, który odbył się w Przewięzi
k. Augustowa był wybitny malarz Maciej Milewski.
29. Obradowała Rada Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w nowej kadencji z udziałem Marszałka Adama Struzika. Rada przyjęła sprawozdanie
z działalności Muzeum w 2021 roku i plan pracy na rok 2022. Przewodniczącym
Rady został ponownie prof. Kazimierz Przybysz.
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Uczczenie pamięci Bruno Stanisława Gruszki
Ludowcy Podkarpacia 24 września 2021 r. uczcili pamięć Bruno Stanisława
Gruszki. Spotkanie odbyło się w Radymnie na które przybyli działacze Polskiego
Stronnictwa Ludowego (PSL) z województwa podkarpackiego wraz z wicemarszałkiem Sejmu RP Piotrem Zgorzelskim, wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateuszem Szpytmą oraz posłowie na Sejm: Mieczysław Kasprzak i Jan
Łopata.
Uroczystość związana była z 80. rocznicą śmierci i 140. rocznicą urodzin
Brunona Gruszki, czołowego działacza przedwojennego PSL ,,Piast” a następnie
Stronnictwa Ludowego (SL).
Bruno Gruszka urodził się w Skołyszewie w 1881 roku. Uczęszczał do szkół
w Jarosławiu. Studia rozpoczął we Lwowie, ale po trzech latach przeniósł się na
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, na którym uzyskał tytuł magistra prawa.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku brał aktywny udział
w organizowaniu struktur PSL ,,Piast” na terenie powiatu jarosławskiego. Prawdopodobnie już wówczas należał do czołowych działaczy ludowych na tym terenie. Potwierdzają to informacje w czasopiśmie ,,Piast”, gdzie pisano m.in. ,,Dzięki
staraniom Gruszki z Radymna zorganizowano tu znaczną liczbę ludności w PSL
»Piast«”1.
30 marca 1921 roku został członkiem Zarządu Dzielnicowego PSL ,,Piast”
w Rzeszowie, a po 1922 roku wchodził w skład Zarządu Okręgowego (ZO) w Krakowie, należąc do aktywnych działaczy. Podczas wielkiego zjazdu PSL ,,Piast”
w Rzeszowie 7 maja 1922 roku wystąpił publicznie po raz pierwszy na tak licznym
forum.
Wielkim jego sukcesem były wybory do Sejmu w 1922 roku. W okręgu nr 47
obejmującym powiaty: jarosławski, łańcucki, niżański, przeworski i rzeszowski,
Bruno Gruszka startował z czwartej pozycji i uzyskał mandat poselski. W parlamencie należał do aktywnych posłów. W 1924 roku zabierał głos na forum sejmu
osiem razy. Zarazem wzrastała jego pozycja w partii. W grudniu na IV Kongresie
PSL ,,Piast” w Warszawie został wybrany do Rady Naczelnej. W 1925 roku piastował funkcję wiceprezesa stronnictwa.
1

,,Piast” nr 15, 13 V 1919, s. 13.
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Niestety, ale w kolejnych wyborach
parlamentarnych w 1928 i 1930 roku
Bruno Gruszka kandydował bez powodzenia.
Po zjednoczeniu w 1931 roku ruchu ludowego w Stronnictwo Ludowe,
Gruszka zostaje wybrany sekretarzem
ZO SL. Po opuszczeniu kraju przez
Wincentego Witosa i udaniu się na emigrację, Bruno Gruszka zostaje wybrany
na urzędującego prezesa ZO i piastuje
tę funkcję do wybuchu wojny. W następnych latach wykazuje się dużą aktywnością. Przez cały okres działania
SL pozostawał w jego najwyższych
władzach. Od 15 marca 1931 roku był
członkiem RN i NKW SL. Podczas IV
Kongresu w 1938 roku wybrany został
na przewodniczącego RN. W Kongresie tym jednak nie uczestniczył, gdyż
Świadek w procesie Bruno Gruszka pod- przebywał wówczas w areszcie śledczas składania zeznań. Proces brzeski czym z grupą działaczy za organizację
w Sądzie Okręgowym mieszczącym się strajku w 1937 roku.
w pałacu Paca przy ulicy Miodowej 15
Bruno Gruszka należał również do
w Warszawie (Narodowe Archiwum Cy- głównych działaczy ludowych, którzy
frowe)
zorganizowali największą manifestację
antysanacyjną w Nowosielcach w 1936
roku. Należał zarazem do tych działaczy, którzy zachęcali chłopów do stanowczych
wystąpień. Jego przemówienie, wygłoszone na wiecu w sąsiedniej Grzęsce było
bardziej bojowe niż rezolucja NKW SL, uchwalona na tym wiecu. Podczas spotkania z Wincentym Witosem 25 lipca 1936 roku oświadczył, że SL musi ,,przystąpić
do akcji wyraźnej”, na początku ,,należy zorganizować strajk generalny”.
Przygotowaniami do strajku kierował również Bruno Gruszka. Strajk objął swym
zasięgiem dziesięć województw, ale najliczniejsze protesty miały miejsce w województwie krakowskim i zachodniej części województwa lwowskiego. Policja dokonała licznych aresztowań wśród działaczy ludowych. Wśród nich znalazł się Bruno
Gruszka. Osadzony został w więzieniu na Brygidkach we Lwowie. W areszcie śledczym przebywał do 5 kwietnia 1938 roku, po czym sprawę umorzono.
Podczas trwającej już II wojny światowej, prawdopodobnie pod koniec października lub na początku listopada 1939 roku, Bruno Gruszka zostaje aresztowany
przez NKWD i osadzony w więzieniu w Przemyślu, gdzie przebywał ponad rok
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i zmarł. Obecnie wiadomo jedynie, że Bruno Gruszka zmarł w więzieniu w Przemyślu 4 marca 1941 roku a jego grób znajduje się na cmentarzu w Radymnie.
Grobem Bruno Gruszki zainteresował się poseł Mieczysław Kasprzak, który
odwiedzał ten grób. Opowiadając mi o całej tej historii, zaznaczył że było mu bardzo przykro, że ten nagrobek był tak bardzo zaniedbany. Stwierdził, że tak zacna
postać dla miasta i ruchu ludowego powinna mieć godny pomnik.
Ostatecznie prace nad odnowieniem grobu przeprowadziło Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Remont obejmował wymianę
uszkodzonych elementów nagrobka z naturalnego granitu, uczytelnienie inskrypcji
na płycie grobowej metodą piaskowania i uprzątnięcie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka po zakończonych pracach2.
Poseł Mieczysław Kasprzak zadbał również aby po odnowieniu grobu śp. Bruno Gruszce zorganizować uroczystość wspomnieniową. W piątkowe popołudnie
24 września przy Cmentarzu Komunalnym w Radymnie miała miejsce zbiórka zaproszonych delegacji działaczy i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Wśród zaproszonych gości byli: wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, poseł na
Sejm z województwa lubelskiego Jan Łopata, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma i Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny.
Po zebraniu się delegacji PSL z 14 sztandarami oraz Orkiestrą Dętą z Sośnicy
udali się na cmentarz do odnowionego grobowca śp. Bruno Gruszki. Po odśpiewaniu Roty złożono wieńce i kwiaty na grobie. Następnie w uroczystym pochodzie
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej, zebrani przeszli w okolice wmurowanej na
Rynku 40 lat temu tablicy upamiętniającej Bruno Gruszkę. W tym miejscu również
złożono wieńce i zapalono znicze.
Ostatnim punktem uroczystości była konferencja wspomnieniowa poświęcona
pamięci życia i dokonań Bruno Gruszki w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie.
Po części artystycznej głos zabrał poseł na Sejm Mieczysław Kasprzak. W kilku
zdaniach podkreślił wielkie zasługi Gruszki dla powiatu jarosławskiego, ale i dla
Ojczyzny. Następnie głos zabrał dr Dariusz Półćwiartek przedstawiając sylwetkę
Bruno Gruszki jako działacza społecznego, politycznego i parlamentarzysty. Podkreślił jego wielką rolę w latach trzydziestych jako organizatora masowych przedsięwzięć, organizującego manifestację w Nowosielcach w 1936 r. i strajk chłopski
w 1937 r. . Redaktor Henryk Nicpoń omówił stosunek władz sanacyjnych do ruchu
ludowego.
Po konferencji głos zabrał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski dziękując posłowi Kasprzakowi za inicjatywę organizacji rocznicy. Wspomniał, że ludowcy są
depozytariuszami pamięci o takich ludziach jak Bruno Gruszka. Wiceprezes IPN
dr Mateusz Szpytma, zaznaczył, iż ,,Bruno Gruszka jest wart zauważenia również
2

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/148504,Prace-remontowe-grobu-spBruno-Stanislawa-Gruszki-Radymno.html
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Fotografie z uroczystości upamiętnienia Buno Stanisława Gruszki 24 września
2021 r. w Radymnie
z tego powodu, że podobnie jak Witos był doświadczony więzieniem, niejako odrzuceniem przez II RP, a mimo to w godzinie próby w 1939 r. tak jak Witos zachował postawę propaństwową”3.
W inicjatywę uczczenia Bruno Gruszki włączyły się władze miejskie Radymna
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Radymno ,,Pro Patria”.
Dariusz Półćwiartek

3

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/150859,Uroczystosci-upamietniajace-Brunona-Gruszke-w-Radymnie-24-wrzesnia-2021.html
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Częstochowa uczciła Dzień Walki i Męczeństwa
Wsi Polskiej
Ludowcy i sympatycy polskiego ruchu ludowego z Częstochowy i z regionu
częstochowskiego, w dniu 12 lipca 2021 roku, w Dzień Walki i Męczeństwa Wsi
Polskiej, uczcili pamięć bohaterów narodowych oraz ofiar polskich wsi, pomordowanych przez hitlerowców niemieckich, sowieckich komunistów i ukraińskich
nacjonalistów podczas II wojny światowej.
W godzinach rannych, delegacje ludowców odwiedziły: zbiorową mogiłę żołnierzy Batalionów Chłopskich w Białej k/Częstochowy; pomnik ku czci cywilnych ofiar wojny w Parzymiechach w powiecie kłobuckim oraz wieś Grabiec koło
Szczekocin, gdzie utworzono w 1940 roku Chłopską Straż, która następnie przekształciła się w Bataliony Chłopskie.
Następnie, po powrocie do Częstochowy, uczestnicy obchodów, z pocztami
sztandarowymi, wzięli udział we Mszy świętej, która odprawiona została za pomordowanych mieszkańców polskich wsi, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Mszę celebrował i wygłosił piękną homilię paulin O. Jan Poteralski.
Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli do Kaplicy Pamięci Narodu na
Jasnej Górze, gdzie w imieniu organizatorów tj. Grzegorza Boskiego Prezesa Zarządu Miejskiego PSL w Częstochowie i własnym, uczestników spotkania powitał
Stanisław Gmitruk Prezes Zarządu Oddziału Ludowego Towarzystwa NaukowoKulturalnego w Częstochowie, który następnie w swoim wystąpieniu powiedział
m.in.:
„…Podczas II wojny światowej ludowcy walczyli w swojej organizacji zbrojnej, którą były Bataliony Chłopskie. Organizacja ta, licząca ok. 157 tys. ludzi, działała na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce, w celu obrony wsi
polskiej przed terrorem niemieckim i eksploatacją gospodarczą. Podczas wojny
działał także Ludowy Związek Kobiet, który był organizacją społeczno-polityczną,
uznającą zwierzchnictwo Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. LZK skupiał ok. 12 tys. kobiet, w tym 8 tys. kobiet działało w Zielonym Krzyżu.
Podczas wojny wieś polska poniosła ogromne ofiary. Już pierwszego dnia wojny spacyfikowane zostały, wówczas przygraniczne wsie Zimnowoda i Parzymiechy, znajdujące się obecnie w powiecie kłobuckim, w województwie śląskim.
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Uczestnicy uroczystości przed Klasztorem na Jasnej Górze.
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Symbolem niemieckich zbrodni popełnionych na wsi polskiej jest świętokrzyska wieś Michniów, której ludność w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku została wymordowana, a wieś doszczętnie spalona.
Ogromne ofiary w okresie II wojny światowej ponieśli mieszkańcy polskich
wsi na kresach południowo-wschodnich i we wschodniej Małopolsce. Szczególną
tragedią była rzeź Wołyńska, podczas której zamordowano 50-60 tys. Polaków.
Według ustaleń historyków w latach 1939 – 1947, na kresach południowo-wschodnich i we wschodniej Małopolsce z rąk ukraińskich nacjonalistów z UPA i OUN,
w okrutnych okolicznościach zginęło ok. 160–200 tys. Polaków”.
Po wystąpieniu Stanisława Gmitruka, głos zabierali: Krzysztof Smela Starosta
Częstochowski i dr Ryszard Stefaniak zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.
Modlitwę za zmarłych bohaterów i ofiary martyrologii polskich wsi w czasach
II wojny światowej poprowadził paulin O. Jan Poteralski. Po tej wspólnej modlitwie, prezes Stanisław Gmitruk odczytał list, który przekazał do uczestników
uroczystości Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, Prezes PSL dr Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą Ś.P. Wincentego Witosa, oddając w ten sposób hołd temu wybitnemu przywódcy polskiego ruchu ludowego oraz
innym zmarłym działaczom, ofiarom prześladowań i bohaterom narodowym.
Na zakończenie pobytu w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze, uczestnicy
uroczystości odśpiewali Rotę.
Następnie ludowcy przeszli na plac dra Władysław Biegańskiego w Częstochowie, gdzie odbyła się konferencja prasowa, którą prowadził prezes ZM PSL
w Częstochowie Grzegorz Boski. Organizatorzy święta poinformowali miejscowe media o przebiegu uroczystości, a nade wszystko o celu jej zorganizowania,
którym jest pamięć oraz jej utrwalanie o tych Polakach, którzy walczyli za wolną
Ojczyznę i oddawali swoje życie jako ofiary totalitaryzmów – faszystowskiego,
komunistycznego i nacjonalizmu ukraińskiego.
Kolejny punkt obchodów miał miejsce w sali reprezentacyjnej ratusza miejskiego, gdzie mieści się Muzeum Częstochowskie. Po powitaniu uczestników prowadzący spotkanie prezes Oddziału LTN-K Stanisław Gmitruk, będąc radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, poinformował, że dwie działaczki z Częstochowy
zostały uhonorowane odznakami „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Iwona
Brzezowska otrzymała odznakę złotą a Izabela Mendakiewicz-Pasieka odznakę
srebrną. Następnie odbyła się konferencja popularno-naukowa, podczas której zaprezentowane zostały następujące referaty:
– „Martyrologia wsi polskiej, na przykładzie zbrodni niemieckich faszystów dokonanej w 1943 roku w Michniowie”. Referat wygłosił prezes ZO LTN-K w Częstochowie, Stanisław Gmitruk.
– „Martyrologia Polaków na kresach wschodnich i we wschodniej Małopolsce, na przykładzie martyrologii mieszkańców Wołynia, dokonanej w 1943 roku
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przez ukraińskich nacjonalistów”. Referat wygłosił Adam Kiwacki, prezes Oddziału w Częstochowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
– „Wyrazy pamięci miasta Częstochowy o Polakach mieszkających na kresach
II Rzeczpospolitej – ofiarach i bohaterach okresu trudnych lat 1939–1947”. Referat
wygłosił Ryszard Stefaniak zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.
W ramach tej części uroczystości wystąpił także 97-letni znany Częstochowianin pochodzący z Kresów, Mieczysław Hrehorów, który przekazał uczestnikom
swoje przeżycia wojenne i podziękował organizatorom za to przeprowadzenie tego
pięknego, historycznego i patriotycznego spotkania.
Po zakończeniu spotkania w ratuszu miejskim, uczestnicy przeszli do nowoutworzonego Muzeum Kresowian, które powstało dzięki staraniom działaczy Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, a nade wszystko dzięki prezesowi Oddziału Towarzystwa Adamowi
Kiwackiemu. Uczestnicy dowiedzieli się jak powstało to muzeum oraz usłyszeli
ciekawe informacje o znajdujących się tam eksponatach.
Wśród obecnych na uroczystości obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi
Polskiej byli członkowie i sympatycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Związku Młodzieży Wiejskiej, Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Forum
Młodych Ludowców, Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.: Krzysztof
Smela starosta Częstochowski, Henryk Kasiura wicestarosta Częstochowski, Zdzisława Kall wicestarosta kłobucki, Józef Borecki członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego, Ryszard Stefaniak zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Stanisław
Gmitruk prezes Zarządu Oddziału w Częstochowie Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Grzegorz Boski Członek Rady Naczelnej i Prezes ZM PSL
w Częstochowie, Andrzej Kubat przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Adam Kiwacki prezes Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Michał Dzwonnik prezes ZP ZMW
w Częstochowie, Leonard Smolarski i Henryk Dąbrowski wiceprezesi ZO LTN-K
w Częstochowie, Mirosław Kula b. wicewojewoda częstochowski, Krzysztof Ściubidło prezes ZMG PSL w Blachowni, Henryk Sobel prezes ZG PSL w Dąbrowie
Zielonej, Tadeusz Ciastko prezes OSP w Dąbrowie Zielonej, Zenon Kurzak prezes
OSP Rzeniszów, Katarzyna Ozimek dyrektor Muzeum Częstochowskiego, Mieczysław Hrehorów kresowianin, przedstawiciele lokalnych mediów.
Stanisław Gmitruk
Częstochowa, 12 lipca 2021 r.
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