




CZĘSTOCHOWSKIE 
TEKI HISTORYCZNE 

TOM VII





Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

CZĘSTOCHOWSKIE 
TEKI

HISTORYCZNE 

ROCZNIK

Tom VII

Częstochowa 2017 



Publikacja dofinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy

Komitet Redakcyjny:
dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD; prof. Larisa Arżakowa (St. Petersburg); dr hab. 
Katarzyna Chmielewska (AJD); prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UJ); dr hab. Agnieszka 
Czajkowska, prof. AJD; dr hab. Maciej Janik, prof. AJD; prof. dr hab. Norbert Kasparek 
(UWM); dr Barbara Kowalska (AJD); prof. Igor Kriwoszeja (Humań); dr hab. Robert 
Majzner, prof. AJD; dr Norbert Morawiec (AJD); prof. dr hab. Mirosław Nagielski (UW); 
prof. Evgen Sinkevich (Mikołajów); prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (AJD); dr hab. Maciej 
Trąbski, prof. AJD; prof. Aleš Zářický (Ostrawa); prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (AJD); 

prof. dr hab. ks. Jan Związek (AJD).

Redaguje zespół:
dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD – redaktor naczelny

dr Barbara Kowalska – zastępca redaktora
dr Norbert Morawiec – zastępca redaktora

dr hab. Katarzyna Chmielewska – redakcja językowa
mgr Łukasz Cholewiński – sekretarz

Recenzenci Zewnętrzni:
dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. UO; dr hab. Maciej Franz, prof. UAM; dr hab. Witold 
Jarno, prof. UŁ; dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ; dr hab. Agata Kluczek (UŚ); dr hab. 
Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ; prof. Tetiana Kuznec (Humań); dr hab. Walery Łastowski 
(Kijów); dr hab. Kazimierz Miroszewski (UŚ); dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ; dr hab. 
Andrzej Niewiński (KUL); dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ; dr hab. Sławomir M. 
Nowinowski, prof. UŁ; o. dr Maciej Sadowski CSsR (UPJP II); prof. dr hab. Aleksander 
Smoliński (UMK); dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP; dr hab. Wiktor Werner, 
prof. UAM; dr hab. Filip Wolański, prof. UWr; dr hab. Ewa M. Ziółek (KUL).

Adres Redakcji:
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a

www.pthczest.ajd.czest.pl

Kontakt:
pthczest@ajd.czest.pl

© Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie

ISSN: 2450-4688

Projekt okładki, skład i przygotowanie do druku: 
Kamil Kacperak

Druk:
Harit - Krzysztof Bednarek 

42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 25/35

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).
Redakcja nie odpowiada za treści publikowane w tekstach.



SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

EWELINA POLICIŃSKA
Kancelaria księcia Władysława II Opolczyka – organizacja, personel, zadania ... 11

O. JAN STANISŁAW RUDZIŃSKI
Jasnogórskie Regalia. W 300-lecie koronacji obrazu Najświętszej Maryi 
Panny na Jasnej Górze ...................................................................................... 43

KRZYSZTOF ŚLUSAREK
Struktura społeczna i własnościowa wschodnich rubieży dawnego powiatu 
lelowskiego w świetle austriackich statystyk z początku XIX wieku ............... 59

JULIUSZ SĘTOWSKI
Doktor Władysław Biegański a ochrona zdrowia w przemyśle 
częstochowskim w latach 1885–1914 ............................................................... 73

AGATA BORAL
Biblioteka im. Dr. Władysława Biegańskiego w latach 1917–1939 
i jej finansowanie przez władze miejskie Częstochowy ....................................83

JAROSŁAW KRASNODĘBSKI
Dzieje gmachu teatralnego w Stanisławowie (1891–1939) ............................ 111

BARTOSZ KAPUŚCIAK
Praska Wiosna i jej zdławienie w publikacjach paryskiej „Kultury” .............. 137

ANNA CZERNIECKA-HABERKO
Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Katarzyna II 
w twórczości historycznej Adama Mickiewicza ............................................. 155

JOLANTA KOLBUSZEWSKA
Walka Polek o dostęp do uniwersyteckiego wykształcenia
i samodzielnych badań naukowych ................................................................ 169

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

FRANCISZEK SOBALSKI
Wybór tekstów źródłowych do dziejów częstochowskiego 
rzemiosła (XVI–XX w.) ................................................................................. 181

PRZEMYSŁAW GORZAŁKA
O „polskich kobietach walczących jak tygrysy” – relacja 
Louisa Lochnera z podróży do Częstochowy we wrześniu 1939 roku ........... 201



RECENZJE

PRZEMYSŁAW GORZAŁKA
Pod orłami Napoleona pomiędzy Częstochową a Czeladzią, 
[rec. Dariusz Nawrot, Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 
i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego, Czeladź 2016, ss. 233, il.] ..... 221

KS. JACEK KAPUŚCIŃSKI
VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie [rec. Ks. Marian Duda, 
VI Światowy Dzień Młodzieży. Częstochowa’91, t. II/1: Przygotowanie 
duchowe i przeżycie, ss. 639, t. II/2: Organizacja V’90–IV’91, 
ss. 639, t. II/3: Organizacja V–VIII’91, ss. 787, t. II/4: Owocowanie 
1991–2016, ss. 517, Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu 
Teologicznego w Częstochowie, Częstochowa 2016] .................................... 229

PASJONACI HISTORII

SEBASTIAN LIWOCH
Działalność Stowarzyszenia Historycznego „Reduta Częstochowa” ............. 237

NOTY O AUTORACH ................................................................................ 245

WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PRZYPISACH ....... 247
 



CONTENTS
ARTICLES

EWELINA POLICIŃSKA
Chancellery of prince Wladyslaw II Opolczyk – organization, 
personnel, works ............................................................................................... 11

O. JAN STANISŁAW RUDZIŃSKI
The Jasna Góra regalia. On the 300th anniversary of the coronation 
of the Blessed Virgin Mary’s Picture at Jasna Góra .......................................... 43

KRZYSZTOF ŚLUSAREK
Social and property structure of the eastern borderland of the former Lelów 
poviat in the light of the Austrian statistics of the early 19th century ................ 59

JULIUSZ SĘTOWSKI
Doctor Władysław Biegański and healthcare in the industry 
of Częstochowa in years 1885–1914 ................................................................ 73

AGATA BORAL
Dr. Władyslaw Biegański Library in the years 1917–1939 and 
its financing by the municipality of Czestochowa .............................................83

JAROSŁAW KRASNODĘBSKI
History of the theatre building in Stanislawow (1891–1939) .......................... 111

BARTOSZ KAPUŚCIAK
Prague Spring and its pacification in the publications of the Parisian 
"Kultura" ........................................................................................................ 137

ANNA CZERNIECKA-HABERKO
Between poetic elation and trauma of the past. Catherine II in historic 
writings of Adam Mickiewicz ........................................................................ 155

JOLANTA KOLBUSZEWSKA
Fight for women's access to university education and independent 
research on the polish lands ............................................................................ 169

TEXT SOURCES

FRANCISZEK SOBALSKI
The selection of source texts about the history of Czestochowa 
craft (XVI-XX c.) ........................................................................................... 181

PRZEMYSŁAW GORZAŁKA
"Polish Women Fighting Like Tigers" – Louis P. Lochner’s 
Report on His Journey to Częstochowa in September 1939 .......................... 201



REVIEWS

PRZEMYSŁAW GORZAŁKA
Under Napoleon’s Eagles Between Częstochowa and Czeladź, 
[rec. Dariusz Nawrot, Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. 
U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego, Czeladź 2016, ss. 233, il.] ....................... 221

KS. JACEK KAPUŚCIŃSKI
6th World Youth Day in Częstochowa [rec. Ks. Marian Duda, 
VI Światowy Dzień Młodzieży. Częstochowa’91, t. II/1: 
Przygotowanie duchowe i przeżycie, ss. 639, t. II/2: Organizacja 
V’90–IV’91, ss. 639, t. II/3: Organizacja V–VIII’91, ss. 787, 
t. II/4: Owocowanie 1991–2016, ss. 517, Wydawnictwo Naukowe 
Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, Częstochowa 2016] .... 229

HISTORY ENTHUSIASTS

SEBASTIAN LIWOCH
The Activity of the Historical Association "Reduta Częstochowa" ................ 237

AUTHOR NOTES ........................................................................................... 245

LIST OF ABBREVIATIONS USED IN THE FOOTNOTES ...................... 247 



11

Ewelina Policińska
(PTH Oddział w Częstochowie)

KANCELARIA KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II OPOLCZYKA 
– ORGANIZACJA, PERSONEL, ZADANIA

Postać wywodzącego się ze śląskiej linii Piastów opolskich księcia 
Władysława była do niedawna ukazywana w polskiej historiografii z perspektywy 
informacji zawartych w księdze dziesiątej Roczników czyli kronik sławnego 
Królestwa Polskiego. Jan Długosz poświęcił aktywności księcia Władysława wiele 
uwagi, odnotowując jego wystąpienia począwszy od roku 13701. Nie szczędził 
przy tym własnych ocen, które z czasem stały się podstawą do rozwoju „czarnej 
legendy” Władysława Opolczyka, kultywowanej przez historyków polskich, 
poczynając od publikacji Karola Szajnochy, Józefa Szujskiego i pierwszego 
biografa księcia – Ernesta Breitera2. Znamiennym jest, że pisząc o śmierci 
tego Piasta Jan Długosz od negatywnych opinii najwyraźniej się powstrzymał, 
odnotowując: „Ósmego maja umiera w Opolu książę Władysław Opolczyk zwany 
ruskim, według poematu wnuk rodzonej siostry króla polskiego Kazimierza II, nie 
pozostawiając żadnego potomstwa. Zostaje pochowany w opolskim klasztorze 
braci mniejszych w prezbiterium”3. Szczęśliwie w ostatnich latach działalność 
księcia zyskuje oceny bardziej wyważone. Dość wskazać, że Jerzy Sperka – autor 
najnowszej i najbardziej obszernej monografii poświęconej całokształtowi roli 
dziejowej Władysława Opolczyka – konkludując swoje rozważania ostatecznie 
stwierdził: „ocena księcia Władysława wymyka się jednoznacznym ocenom. Biorąc 
bowiem pod uwagę gospodarczo-kościelne aspekty jego działalności zasługuje, 
aby zaliczyć go do grona wybitnych monarchów II połowy XIV wieku. W przypadku 

1Joannis Dlugosii Annales seu cronicae incliti Regni Polonie, lib. X: (1370–1405), Varsaviae 1985, 
s. 16–19, 58–63, 76–77, 88–89, 108–109, 117–118, 131, 144–145, 182, 186, 195, 201, 208–209, 
213–216, 218–219.
2 K. Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło 1374–1413. Opowiadanie historyczne, Lwów 1861, s. 72;  
J. Szujski, Ludwik Węgierski i bezkrólewie po śmierci jego. Opowiadanie historyczne, cz. 1, Warszawa 
[b.d.w.], s. 18; E. Breiter, Władysław książę opolski, pan na Wieluniu, Dobrzyniu, Kujawach, palatyn 
węgierski i wielkorządca Polski i Rusi. Zarys biograficzny, Lwów 1886. Conf.: J. Sperka, Władysław 
książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski 
(1326/30–8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012, s. 11–12.
3 Jana Długosza Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. X: (1370–1405), przekł. 
J. Mrukówna, Warszawa 1981, s. 322.

CZĘSTOCHOWSKIE TEKI HISTORYCZNE, TOM VII, CZĘSTOCHOWA 2017



12

jednak działań politycznych, ocena wypada dużo gorzej, ponieważ po wielkich 
sukcesach przyszły porażki i właściwie na własne życzenie, książę skończył, jako 
przegrany polityk i władca”4.

Niewątpliwie ogromny wkład w ukazanie faktów biograficznych opolskiego 
księcia Władysława II przynoszą prace Jerzego Sperki. Monografia jego autorstwa, 
poprzedzona dogłębnym studium otoczenia Opolczyka w latach 1370–1401 oraz 
opracowaniem poświęconym wojnom z królem Władysławem Jagiełłą, a w istocie 
z Królestwem Polskim, na przestrzeni lat 1391–1396 dały obraz zmian, będących 
konsekwencją działań podejmowanych przez księcia Władysława5. Do weryfikacji 
poglądów zawartych w dziewiętnastowiecznej biografii księcia6 przyczyniły się  
z pewnością publikacje, których autorzy poddawali nieco łagodniejszym ocenom 
jego polityczne przedsięwzięcia7. Punkt wyjścia do badań nad dziejami księstwa 
opolskiego w czasach współczesnych jego panowaniu stanowią opracowania 
autorstwa: Kazimierza Doli, Franciszka Idzikowskiego, Jerzego Horwata czy 
Władysława Dziewulskiego8. Losy Władysława Opolczyka i jego rolę na dworze 
Węgierskim w polskiej historiografii wnikliwie scharakteryzował Stanisław A. 
Sroka9. Podstawy władzy księcia w ziemi wieluńskiej szczegółowo omówił Marceli 
Antoniewicz10, zaś objęcie i charakter jego władzy na Rusi były tematem prac 
między innymi Leontija Woitowycza11, Jerzego Tęgowskiego, Jacka Krochmala, 

4 J. Sperka, Władysław książę opolski…, s. 396.
5 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie władzy  
w relacjach z monarchą, Katowice 2006; idem, Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim 
Władysławem (1391–1396), Cieszyn 2003.
6 E. Breiter, op. cit.
7 Szczególny wkład mają tu dwie publikacje zbiorowe: Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. 
Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001; Książę Władysław 
Opolczyk. Fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, red. J. Zbudniewek,  
M. Antoniewicz, Warszawa 2007.
8 J. Horwat, Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r., Rzeszów 2002; K. Dola, Władysław 
Opolczyk jako książę opolski, [w:] Książę Władysław Opolczyk Fundator…; W. Dziewulski, 
Terytorialne podziały Opolszczyzny w XIII–XV w., „Sobótka” 1973, z. 3; F. Havranek, Materiały 
do kroniki Gorzowa Śląskiego (do roku 1945), [w:] Szkice i materiały z ziemi oleskiej, red.  
W. Dziewulski, Opole 1996; F. Idzikowski, Opole. Dzieje miasta do 1863 r., Opole 2002;  
J. Leszczyński, Epoka feudalizmu, [w:] Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu, Katowice 1972;  
K. Orzechowski, Lenna zależność książąt śląskich od Czech w świetle aktów z 1327, 1329 i 1336, 
„Sobótka” 1965, t. XX, nr 1, s. 18-20.
9 S.A. Sroka, Książę Władysław Opolczyk na Węgrzech. Studium z dziejów stosunków polsko-
węgierskich w XIV wieku, Kraków 1996; idem, Kim była pierwsza żona Władysława Opolczyka?, 
[w:] Cracovia–Polonia–Europa. studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu 
w sześćdziesiątą piątą̨ rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Bukowski et al., 
Kraków 1995, s. 318–321.
10 M. Antoniewicz, Podstawy i zakres władzy księcia Władysława II opolskiego w ziemi wieluńskiej 
oraz północno-zachodniej Małopolsce, [w:] Książę Władysław Opolczyk. Fundator…, s. 195–247.
11 Л. Войтович, Галич у політичному житті Європи ХІ–ХІV століть, Львів 2014, s. 238–243, 
375, 440–444. Szeroka bibliografia polskiej i ukraińskiej historiografii do tego zagadnienia: ibidem, 
przyp. 2475.

Ewelina Policińska 
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Stanisława A. Sroki, Aleksandra Świeżawskiego i Aleksego Gilewicza12. 
Problematykę związaną z panowaniem Władysława Opolczyka w ziemi 
dobrzyńskiej i na Kujawach ukazaną przez Mariana Goyskiego13 doprecyzowuje 
szereg nowszych opracowań14. Wojny toczone z królem Władysławem Jagiełłą, ich 
przyczyny, przebieg oraz skutki są przedmiotem dogłębnych opracowań Jerzego 
Sperki, Jacka Laberscheka i Marcelego Antoniewicza15. W szerszy kontekst 
funkcjonowania kancelarii w dobie średniowiecza przede wszystkim wprowadzają 
opracowania, które wyznaczyły kierunki badań nad dyplomatyką w Polsce: 
Stanisława Kętrzyńskiego, Karola Maleczyńskiego, Marii Bielińskiej, Jadwigi 
Krzyżaniakowej, Ireny Sułkowskiej – Kurasiowej oraz Stanisława Kurasia, 
Wacława Korty czy Tomasza Jurka16. Sam proces kształtowania się kancelarii 

12 A. Gilewicz, Stanowisko i działalność gospodarcza Władysława Opolczyka na Rusi w latach 
1372–1378, [w:] Prace historyczne wydane ku czci 50-lecia Akademickiego Koła Historyków 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1878–1928, Lwów 1929, s. 71–105; J. Krochmal, 
Przywilej lokacyjny miasta Jarosławia z 1375 roku, wstęp i oprac. J. Krochmal, Przemyśl 1991; 
idem, rec.: Z. Budzyński, Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej (1340–1772), T. 1. Rzeszów 1990, 
„Rocznik Przemyski” 1992, T. XXVIII; S.A. Sroka, W sprawie daty objęcia Rusi przez Władysława 
Opolczyka, „Rocznik Przemyski” 1993–1994, t. XXIX–XXX, s. 141–144; A. Swieżawski, Otoczenie 
ruskie Władysława Opolczyka, „Prace Naukowe WSP w Częstochowie” 1996, t. III, s. 67–82; idem, 
Regencja Władysława Opolczyka na Rusi Czerwonej, [w:] Książę Władysław Opolczyk. Fundator…, 
s. 247–290; J. Tęgowski, Nowe źródła do kwestii datacji objęcia rządów na Rusi przez Władysława 
Opolczyka, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2009, t. I (V), s. 128–133. Wiele informacji 
na temat władzy księcia na Rusi zawarł w swej publikacji J. Dąbrowski, Ostatnie lata Ludwika 
Wielkiego 1370-1382, Kraków 2009.
13 M. Goyski, Sprawa zastawu ziemi dobrzyńskiej przez Władysława Opolczyka i pierwsze lata sporu 
(1391–1399), Warszawa 1907.
14 J. Tęgowski, Władztwo księcia Władysława Opolczyka w ziemi dobrzyńskiej i na Kujawach, [w:] 
Książę Władysław Opolczyk. Fundator…, s. 291–308; J. Karczewska, Kujawsko-dobrzyńskie władz-
two Władysława Opolczyka, [w:] Władysław Opolczyk jakiego nie znamy…, s. 53–60.
15 J. Laberschek, Wyprawa zbrojna króla Władysława Jagiełły na krakowsko-wieluńskiej posiadłości 
księcia Władysława Opolczyka w 1391 roku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K. 
Kuczyński, t. VI, Warszawa 1994; J. Sperka, Z dziejów wojen Władysława Jagiełły z księciem 
opolskim Władysławem. Działania wojenne w latach 1393–1394, [w:] Cracovia–Polonia–Europa…, 
s. 307–322; idem; Wojny Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem, Cieszyn 2003; 
M. Antoniewicz, Zamki na wyżynie krakowsko-częstochowskiej. Geneza–funkcje–konteksty, Kielce 
1998, s. 131–147.
16 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. I, Warszawa 1934;  
K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, t. I, Wrocław 1951; M. Bielińska, 
Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w., Wrocław 1967; I. Sułkowa- Kurasiowa, Polska 
kancelaria królewska, Wrocław 1967; eadem, Dokumenty królewskie i ich funkcje w państwie 
polskim za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977;  
J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły: studium z dziejów kultury politycznej 
Polski w XV wieku, cz. 1, Poznań 1972; E. Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu w latach 1248–
1345: ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1977; W. Korta, Rola kulturalna średniowiecznej 
kancelarii. Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E. Maleczyńskiej, Wrocław 1968, s. 63–78;  
S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku, Wrocław 1971; 
T. Jurek, Rozwój dokumentu polskiego w XIII w., [w:] Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, 
Warszawa 2015.

KANCELARIA KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II OPOLCZYKA...
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książęcej w księstwie opolskim dokładnie omówił Marek L. Wójcik17. 
Prezentując stan badań nad kancelariami górnośląskimi, Antoni Barciak 

zasygnalizował potrzebę uzupełnienia ich o kancelarię Władysława Opolczyka18. 
Od tego czasu minęło dziesięć lat i ukazało się szereg publikacji dotyczących 
działalności księcia. Żadna jednak nie traktuje wprost o organizacji i funkcjono-
waniu kancelarii. Celem artykułu jest ukazanie kancelarii księcia Władysława 
Opolczyka jako instytucji, której personel swoją wiedzą i zaangażowaniem 
wspierał realizację powziętych przezeń decyzji. Aby to osiągnąć niezbędnym 
jest określenie stopnia organizacji tejże kancelarii, identyfikacja personelu oraz 
wskazanie stawianych przed nim zadań.

Organizacja kancelarii opolskiej w okresie poprzedzającym panowanie 
Władysława II Opolczyka

Początków dynastycznej linii Piastów górnośląskich upatruje się już  
w 1163 r., kiedy w wyniku interwencji cesarskiej do dzielnicy śląskiej powrócili 
z wygnania synowie Władysława II Wygnańca – Bolesław I Wysoki i Mieszko I 
Plątonogi. Samodzielne rządy Bolesława powodowały niezadowolenie, a w końcu 
bunt młodszych braci (Mieszka i Konrada) oraz jego syna Jarosława19. Gdy ok. 
1172 r. Bolesław wrócił z wygnania, zmuszony był wydzielić im ziemie. Mieszko 
otrzymał wówczas kasztelanie raciborską i cieszyńską, Konrad kasztelanię 
głogowską, a Jarosław kasztelanię opolską20. Po śmierci książąt Jarosława  
i Bolesława I Wysokiego, Mieszko I Plątonogi włączył kasztelanię opolską do 
swej dzielnicy, co skutkowało powstaniem księstwa opolsko-raciborskiego21. 
Spadkobiercą Mieszka I Plątonogiego był jego syn Kazimierz, który poszerzył 
granice księstwa o kasztelanię wieluńską oraz okręg gorzowski22.

W strukturach urzędniczych powiększającego się księstwa dużą rolę powinna 
odgrywać kancelaria. Tymczasem wśród badaczy istnieje zasadnicza rozbieżność 
poglądów na temat jej początków. Karol Maleczyński oraz Rościsław Żerelik stoją 
na stanowisku, że w czasie sprawowania rządów przez Kazimierza kancelaria nie 
zdołała się jeszcze wykształcić23. Odmiennego zdania jest Jerzy Horwat, który 

17 M.L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku, 
Wrocław 1999; idem, „…Dominus Kolhardus cancellarius…” Czy istniał urząd kanclerza na dworze 
Władysława księcia opolskiego (1246–1281)?, „Sobótka” 1999, t. IV, s. 455–465.
18 A. Barciak, Stan i perspektywy badań nad kancelariami książąt górnośląskich, [w:] Belliculum 
Diplomaticum II Thorunense, red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki, Toruń 2007, s. 171–180.
19 Szerzej na temat książąt: Bolesława I Wysokiego, Mieszka I Plątonogiego, Konrada Laskonogiego 
i Jarosława opolskiego – vide: K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, Kraków 2007, s. 62–69, 
74–79.
20 B. Zientara, Bolesław Wysoki – tułacz, repatriant, malkontent. Przyczynek do dziejów politycznych 
Polski XIII wieku, „Przegląd Historyczny” 1971, t. LXII, s. 384; J. Bieniak, Polska elita polityczna  
w XII wieku (Cz. III C. Arbitrzy książąt – pełnia władzy), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, 
t. VIII, red. S.K. Kuczyńskie, Warszawa 1999, s. 59–61; J. Horwat, op. cit., s. 22; R. Żerelik, Historia 
Śląska do 1526 r., [w:] Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2007, s. 51.
21 R. Żerelik, Historia Śląska do 1526 r.…, s. 51–52.
22 K. Jasiński, op. cit., s. 68; J. Horwat, op. cit., s. 28, 31.
23 K. Maleczyński, op. cit., s. 18; R. Żerelik, Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 r., „Acta 
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uważa, że kancelarię opolską zaczęto tworzyć za czasów Mieszka I Plątonogiego, 
a jej ostateczna organizacja nastąpiła w okresie panowania księcia Kazimierza24. 
Konieczność unifikacji tych poglądów dostrzegł Marek L. Wójcik, który  
w oparciu o szczegółowe badania doszedł do wniosku, że w owym czasie kancelaria 
opolska istniała, aczkolwiek nie posiadała ustalonej struktury25. Wniosek ów był 
konsekwencją tezy, że kryterium funkcjonowania kancelarii stanowi działalność 
pracowników kancelarii. Autor udowodnił, że w okresie rządów Kazimierza 
na dworze książęcym istniał urzędnik z tytułem kanclerza – Sebastian, u boku 
którego funkcjonowała capellae ducis26. Polemizuje tym samym z założeniem 
Rościsława Żerelika, który udowadniał, że książę posługiwał się kancelarią 
biskupów wrocławskich27. Po śmierci Kazimierza (13 maja 1229 lub 1230 r.28) 
rządy opiekuńcze nad małoletnimi synami sprawowała jego żona – księżna Wiola. 
Faktycznie jednak przez osiem lat dzielnica opolsko-raciborska znajdowała się 
we władaniu wrocławskiego księcia Henryka I Brodatego29, co według Wójcika 
miało bezpośrednie przełożenie na zahamowanie rozwoju kancelarii30. Dopiero  
w 1238 r. władzę w dzielnicy opolskiej objął Mieszko II Otyły i na ten czas 
przypada pojawienie się w dyplomach dwóch pracowników kancelaryjnych  
– notariuszy dworu opolskiego – Boceporiusza i Stefana31. Mieszko II musiał 
zatem podjąć wysiłek stworzenia kancelarii od podstaw. Nie dziwi zatem fakt, 
że częściej potwierdzano w niej dokumenty wystawcy, niż redagowano własne32.

Od śmierci Mieszka II (w 1246 r.) aż do 1281 r. samodzielne rządy sprawował 
Władysław I opolski, który skutecznie chronił swe dziedzictwo przed podziałami33. 
Po bracie przejął również (organizującą się) kancelarię, o rozwoju której możemy 
mówić dopiero od 1254 r., kiedy zredagowano akt lokacji Bytomia bezsprzecznie 
przypisywany notariuszowi Gotardowi. Do końca panowania księcia w szeregach 
pracowników kancelaryjnych odnotować należy również notariusza Arnolda, 
kapelana Konrada i kleryka Uniebora34.

Władztwo Mieszka II i dzieło utrzymania całości księstwa opolskiego po jego 
śmierci zostało zniweczone. W wyniku ugody zawartej między synami, dzielnica 
uległa podziałowi na cztery części: Mieszko otrzymał księstwo cieszyńskie, 

Universitatis Vratislawiensis” 1991, no 1258, Historia XCII, s. 79.
24 J. Horwat, Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV wieku, Gliwice 1999, s. 27.
25 M.L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie …, s. 89.
26 Ibidem, s. 457.
27 R. Żerelik, Kancelaria biskupów wrocławskich…, s. 96.
28 K. Jasiński, op. cit., s. 501–503.
29 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Wrocław 1975, s. 261; J. Horwat, Księstwo opolskie…, 
s. 33–34.
30 M.L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie…, s. 89.
31 K. Jasiński, op. cit., s. 507–509; J. Horwat, Księstwo opolskie…, s. 34.
32 M.L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie…, s. 90.
33 R. Żerelik, Historia Śląska do 1526 r., …, s. 65.
34 M.L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie…, s. 154–155. Odmiennego zdania jest Tomasz Jurek vide: 
T. Jurek, Rozwój dokumentu polskiego…, s. 110.
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Kazimierz – księstwo bytomsko-kozielskie, Przemysł – księstwo raciborskie, zaś 
Bolesław (Bolko) I – księstwo opolskie35. Na czas jego panowania przypada rozwój 
kancelarii, w której poza notariuszami: Mikołajem, Wernerem, Janem z Milic  
i Henrykiem z Kluczborka odnajdujemy trzyosobową grupę kapelanów: Mikołaja, 
Racława oraz Bertolda36. Bolesław I panował w księstwie opolskim do 1313 r.37. 
Po jego śmierci uległo ono rozbiciu na księstwo niemodlińskie z Głogówkiem – 
władał nim Bolesław Pierworodny, księstwo strzeleckie – należące do Alberta oraz 
księstwo opolskie – pod rządami Bolesława (Bolka) II38.

Kancelaria opolska Bolesława II była instytucją niewielką nie tylko 
ze względu na liczbę pracujących w niej osób. Z tego okresu dochowało się 
zaledwie czternaście dokumentów, zaś wykonywanie czynności kancelaryjnych 
poświadczone jest tylko w odniesieniu do siedmiu osób, notariuszy: Racława, 
Jana, Stefana, Zawiszy de Gaveron i Bolda. Nadto wśród personelu kancelaryjnego 
pojawiają się kapelan Henryk oraz kapelan Bertold. Możliwość analizy stopni 
awansu tego ostatniego jest niezwykła również ze względu na uchwycenie gradacji 
personelu w obrębie tej kancelarii39.

Za panowania Bolka II linia Piastów opolskich podniosła swój prestiż  
i znaczenie polityczne. Nastąpiło to wskutek małżeństwa, które książę zawarł  
w 1326 r. z Elżbietą, córką Bernarda księcia Świdnicy i Małgorzaty, córki 
Władysława Łokietka40. Małżeństwo to wprowadziło go w koligacje rodzinne 
równocześnie z dwoma dworami monarszymi: polskim i węgierskim41. 
Prawdopodobnie w 1326 r. przyszedł na świat najstarszy syn książęcej pary  
–Władysław, który objął rządy w swej części księstwa po śmierci ojca w 1356 r.42.

35 J. Horwat, Księstwo opolskie…, s. 39–40; R. Żerelik, Historia Śląska do 1526 r.…, s. 66.
36 M.L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie…, s. 309–311.
37 K. Jasiński, op. cit., s. 520–521.
38 J. Horwat, Księstwo opolskie…, s. 60; R. Żerelik, Historia Śląska do 1526 r.…, s. 66.
39 I. Pietrzyk, Funkcjonowanie górnośląskiej kancelarii książęcej w XIV wieku na przykładzie 
kancelarii książąt opolskich – Bolesława II i Bolesława III, [w:] Przełomy w historii. XIV Powszechny 
Zjazd Historyków Polskich. Pamiętniki, t. III, cz. 1, Toruń 2001, s. 369–372.
40 M. Boniecki, Książęta szląscy z domu Piastów. Przyczynek do historyi rodzin panujących  
w Polsce: zebrany i ułożony przeważnie z niemieckich źródeł, cz. 2, Warszawa 1875, s. 95. Datę tego 
małżeństwa na 1326 r. kładzie również Kazimierz Jasiński, lecz z tezą tą polemizuje Jerzy Horwat, 
który skłonny jest przesunąć datę ślubu Bolka II z Elżbietą na ostatnie miesiące 1321 r. Tłumaczy 
to ówczesną sytuacją polityczną, gdzie wobec powstania dwóch obozów politycznych w Europie 
Władysław Łokietek poparł Fryderyka IV Pięknego, zaś Bernard cesarza Ludwika IV Bawarskiego. 
W historiografii z kolei zwykło się uważać, że inicjatywa tego małżeństwa wyszła od Władysława 
Łokietka. Przesunięcie daty zaślubin wynika zatem z poglądu, iż w 1326 r. między Łokietkiem  
a Bernardem świdnickim istniał konflikt interesów. Vide: J. Horwat, Księstwo opolskie…, s. 104. 
Conf.: K. Jasiński, op. cit., s. 536.
41 Z. Boras, Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1974, s. 242; J. Heluszka, Związki dynastyczne 
książąt opolskich w XIV w., [w:] Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach  
w XIV w., red. J. Rajman, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica XIII” 
2013, s. 81–83.
42 K. Jasiński, op. cit., s. 558.
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Organizacja kancelarii Władysława Opolczyka 
Przez niemal pół wieku (w różnym czasie) książę Władysław zarządzał: 

należną mu częścią księstwa opolskiego43, ziemią wieluńską44, Rusią Czerwoną45, 
ziemią dobrzyńską oraz częścią Kujaw46. Uwarunkowania polityczne drugiej 
połowy XIV w. sprawiły, że nigdzie nie był jednak udzielnym władcą.  
W dziedzicznym księstwie opolskim pozostawał wasalem królów czeskich, na 
innych zaś terytoriach występował jako lennik króla Węgier i Polski – Ludwika 
Andegaweńskiego oraz jego sukcesorów. Ze względu na pełnione godności przez 
cały czas u boku księcia stał personel kancelaryjny, który pełniąc szereg zadań, 
odgrywał istotną rolę w procesie sprawowania władzy. 

Szefowie kancelarii musieli cieszyć się daleko idącym zaufaniem księcia. 
Pozostając w bezpośrednim otoczeniu władcy, a także stojąc na straży książęcych 
interesów, stawali się naturalnymi uczestnikami procesu sprawowania władzy.  
W kancelarii ogniskowały się bowiem działania z zakresu polityki zagranicznej 
oraz wewnętrznej47. Oprócz bieżących zagadnień prawnych czy majątkowych, 
personel kancelarii realizował również szereg zadań dyplomatycznych oraz 
fiskalnych. W takim ujęciu kancelaria była w istocie urzędem powołanym dla 
załatwiania różnorodnych spraw politycznych, gospodarczych i administracyjnych, 
a środkami dla osiągnięcia tych celów były nie tylko dokumenty, ale i pozostała 
korespondencja48.

Pracownicy kancelarii uczestniczyli w sprawowaniu władzy poprzez 
poświadczanie dokonywanych przez księcia Władysława zmian w zakresie 
stosunków majątkowych na ziemiach podległych jego władzy. Ich obecność 

43 Zarządzał należna mu częścią księstwa opolskiego od czasu śmierci ojca – Bolka II – który zmarł 
21 VI 1356 r. Vide: K. Jasiński, op. cit., s. 536. 
44 Ziemię wieluńską otrzymał prawem lennym z rąk króla Ludwika Andegaweńskiego w dniu 
koronacji monarchy – 17 XI 1370 r. Vide: Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 
2009, s. 34; E. Breiter, Władysław książę opolski…, s. 32–33; S.A. Sroka, Władysław Opolczyk, 
[w:] Piastowie. Leksykon biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 749; J. Sperka, 
Władysław książę opolski…, s. 267.
45 Rusią zarządzał w latach 1372–1378. Vide: Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej 
Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie [dalej: AGZ], t. III, wyd. O. Pietruski, X. Liske, 
Lwów 1872, nr 20; Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce [dalej: ZDP], wyd. J. Fijałek, 
Kraków 1938, z. 1, nr 17; J. Krochmal, Przywilej lokacyjny…; A. Swieżawski, Regencja Władysława 
Opolczyka…, s. 254–255; J. Tęgowski, Nowe źródła…, s. 128–133; J. Sperka, Władysław książę 
opolski…, s. 266–266.
46 Nadanie to nastąpiło na mocy dokumentów wystawionych przez króla Ludwika Węgierskiego  
8 XII 1378 r. w Wyszechradzie i 11 XII tegoż roku (brak miejsca wystawienia) Vide: AGZ, t. V,  
nr 14; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski [dalej: KDW], wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, 
t. VI, Warszawa-Poznań 1982, nr 259. Conf.: J. Karczewska, Kujawsko-dobrzyńskie władztwo 
Władysława Opolczyka, [w:] Władysław Opolczyk jakiego nie znamy, red. A. Pobóg-Lenartowicz, 
Opole 2001, s. 53; J. Tęgowski, Władztwo księcia Władysława Opolczyka w ziemi dobrzyńskiej i na 
Kujawach, [w:] Książę Władysław Opolczyk. Fundator…, s. 297.
47 E. Nowicki, Studia nad kancelarią koronną Kazimierza Jagiellończyka, Lwów 1912, s. 138–139,  
143; I. Sułkowska-Kurasiowa, op. cit., s. 43; T. Snopek-Bąba, Kancelaria i dokument książąt 
oświęcimskich latach 1317–1457, „Śląskie Studia Historyczne” 1977, t. III, s. 24.
48 S. Kuraś, op. cit., s. 24–25.
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na listach testacyjnych wskazuje, że pełnili podwójne role – byli uczestnikami 
dokonywanych zmian, a nadto spoczywała na nich odpowiedzialność rzetelnego 
przedstawienia woli księcia na piśmie. Ci, spośród pracowników kancelarii, 
którzy pełnili funkcję gwaranta czynności prawnej najczęściej wymieniani byli 
na końcu formuły testacyjnej. Ich imiona zazwyczaj dookreślone zostały przez 
wskazanie pełnionej funkcji. Nadto imiona pracowników kancelaryjnych łączono 
z charakteryzowaną już formułą komisyjną49 – qui presencia habuit in comisso50, 
qui presentes commissimus51 czy cui praesentia dedimus in commisso52. Personel 
kancelaryjny wypełniał zatem swoje zadania bez względu na miejsce pobytu 
zwierzchnika. Musiał więc wykonywać swe obowiązki nie tylko w warunkach 
stałej siedziby, ale również w warunkach „obozowych”53. Opolczykowa kancelaria 
winna być przeto postrzegana w przynajmniej dwóch aspektach: jako miejsce 
sporządzania dokumentów oraz miejsce utrwalania władzy54.

Kanclerze nie tylko towarzyszyli księciu w trakcie sprawowania 
władzy. Nierzadko powierzano im specjalne zadania. Szczególnej wagi były te 
pozakancelaryjne – różne operacje finansowe dopełniane w imieniu księcia. Jest to 
szczególnie widoczne w okresie, gdy Władysław Opolczyk popadając w tarapaty 
finansowe, dokonywał zastawów precjozów oraz ziem, a także zaciągał liczne 
pożyczki. 7 maja 1391 r. książę zastawił Zakonowi Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego w Jerozolimie zamek Złotorię wraz z okolicznymi wsiami. 
Wśród świadków tej akcji prawnej obecny był książęcy kanclerz – Jerzy Zuchorz55, 
który pozostawał również aktywny w procesie spłaty pożyczki zaciągniętej  
u Krzyżaków pod zastaw złotej mitry książęcej. Po oddaniu długu (ok. 800 kop 
groszy) 1 czerwca 1391 r. kanclerz odebrał ową ozdobę od toruńskiego mincerza 
Jana Leppera, poświadczając ową czynność na piśmie, a także przez przywieszenie 
swej pieczęci56. Ostatnim zadaniem Jana Zuchorza miało być odebranie od rajców 
toruńskich pieniędzy otrzymanych od Krzyżaków, będących zapłatą za przeka-
zaną im ziemię dobrzyńską. Książęce upoważnienie dla tej czynności uzyskał  
23 czerwca 1393 r.57. Wśród osób upoważnionych do odbioru wspomnianych  

49 Vide: T. Jurek, Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej, „Studia 
Źródłoznawcze” 2005, s. 1–18.
50 AGZ, t. II, nr 7, 14 (presencia fuerunt In comissis); AGZ, t. III, nr 23, 26; AGZ, t. V, nr 10, 11; 
AGZ, t. VII, nr 9, 10, 12; AGZ, t. VIII, nr 10, 12, 13; KDmWiel, nr 4, 5; CDS, Bd. I, nr 48; KDM, t. I,  
nr 313; KDP, t. I, nr 139; KDP, t. II, cz. 1, nr 326, 537; ZDM, cz. 1, nr 139, 142, 149; ZDM, cz. 4,  
nr 1036, 1037, 1070; ZDP, z. 1, nr 8, 18; I. Szaraniewicz, Trzy opisy historyczne staroksiążęcego 
grodu Halicza w roku 1860, 1880 i 1882 skreślone, Lwów 1883, s. 205–208.
51 KDW, t. III, nr 1743.
52 ZDM, cz. 4, nr 1022, 1026, 1028; E. Łaszczynska, Ród Herburtów w wiekach średnich, Poznań 
1948, dodatki nr 1.
53 I. Sułkowska-Kurasiowa, op. cit., s. 99, 171.
54 B. Trelińska, Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290–1573, Warszawa-Łódź 1985,  
s. 9–10.
55 KDP, t. II, nr 542.
56 CDPruss, Bd. IV, nr 84; J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 272.
57 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 272, 256.
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kwot był również Bernard z Gronowic, który zastąpił Jerzego Zuchorza 
na stanowisku kanclerskim – a nie była to pierwsza jego misja związana  
z egzekwowaniem pieniędzy za ziemię dobrzyńską. Między 15 sierpnia a 8 wrze-
śnia 1392 r. wraz z Piotrem Świnką – kasztelanem rypińskim oraz Borzymem 
Szarym – starostą dobrzyńskim zdeponowali w skarbcu toruńskiej rady miejskiej 
50 000 guldenów mieszczących się w 2 pełnych beczkach i 6 półbeczkach. 
Następnie, z upoważnienia księcia Władysława, odbierał je w kolejnych ratach 
aż do kwietnia 1395 r.58. Ponieważ właśnie z kancelarii pochodziły wszelkie 
zarządzenia administracyjne oraz skarbowe władcy, pracownicy kancelaryjni 
naturalnie byli zaangażowani przy wypłacaniu należności, ściąganiu podatków, 
wypłacaniu pieniędzy ze skarbu itp. Oprócz spraw „służbowych” kancelarie 
prowadziły również prywatną korespondencję władcy59.

Duża aktywność księcia na ówczesnej arenie politycznej wiązała się  
z zaangażowaniem personelu kancelaryjnego w liczne działania dyplomatyczne. 
Jan z Głogowa towarzyszył księciu w czasie sprawowania władzy na Rusi, a przez 
to zapewne i w czasie jego licznych podróży na Węgry. Król Ludwik powierzał 
księciu Władysławowi misje dyplomatyczne związane z przygotowywanym 
małżeństwem Marii z Zygmuntem Luksemburskim, a tym samym poselstwo  
w tej sprawie na dwór czeski60. Nie mniejszym, aczkolwiek trudno uchwytnym, 
wyzwaniem dla pracowników książęcej kancelarii był zapewne okres sprawowania 
przez Władysława Opolczyka funkcji namiestnika Królestwa Polskiego. Mimo iż 
nie pozostał po nim żaden trwały ślad dyplomatyczny, z pewnością musiał wywrzeć 
wpływ na pracę kancelarii61. Pamiętać też należy o wzmożonej korespondencji 
z rajcami toruńskimi oraz kancelarią wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, 
szczególnie po 1390 r.62. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna 
wymagała dobrego rozeznania stronnictw politycznych w Królestwie Polskim 
oraz rzetelnej wiedzy, którą mógłby posiłkować się książę. Kanclerze uczestni-
czyli nadto w procesie aranżowania małżeństw: księżniczki Jadwigi z bratem  
króla Władysława Jagiełły – Wiguntem Aleksandrem63 oraz Katarzyny  
z Henrykiem VIII kożuchowskim64. Kanclerze książęcy byli zapewne aktywni 
podczas ponownego obejmowania przez Władysława Opolczyka zarządu nad 

58 Ibidem, s. 192–194. W dniu 13 I 1393 r. Bernard z Gronowic potwierdził wydanie mu przez rajców 
toruńskich jednej półbeczki pieniędzy. Drugie pełnomocnictwo dla Bernarda, Borzyma Starego  
i kanclerza Jerzego Zuchorz książęca para wystawiła 23 VI 1393 r. w Strzelcach. Odebranie 
depozytu (jednej półbeczki) nastąpiło przed Bożym Narodzeniem 1393 r., co też Bernard pokwitował  
14 II 1394 r. Kolejną ratę (2 półbeczki) odebrał przed 25 V 1394 r., a ostatnią część (16 000 guldenów 
w 2 pełnych beczkach i 2 półbeczkach) odebrał 11 IV 1395 r. Książę Władysław potwierdził wypłatę 
pieniędzy przez Krzyżaków 30 IX 1392 r. – vide: CDPruss, Bd. IV, nr 107.
59 I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie…, s. 168–169; B. Trelińska, op. cit., s. 75.
60 J. Sperka, Władysław książę opolski…, s. 110–111.
61 Ibidem, s. 118–127.
62 K. Neitmann, Die Pfandverträge des Deutschen Ordens in Preussen, „Zeitschrift für Ostforschung“ 
1992, Bd. XLI, 2a, 2c, 2h, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n.
63 J. Sperka, Władysław książę opolski…, s. 156.
64 Ibidem, s. 169.
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Rusią w 1386 r.65, a także w czasie misji na dworze Wacława IV, w trakcie której 
książę Władysław oddał swoje dobra na Węgrzech i Rusi w opiekę czeskiego 
króla66.

Poprzez tak liczne kompetencje kancelaria Władysława Opolczyka pełnić 
musiała również rolę swoistej kuźni elit politycznych i intelektualnych, stanowiąc 
równocześnie ośrodek rozwoju kulturalnego. Praca w kancelarii gwarantowała 
uzyskanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania systemu władzy67. Naturalnie 
wymagała zarówno odpowiedniego wykształcenia, jak również przenikliwości 
oraz bystrości umysłu. Poza tym należało wykazać się biegłością w piśmie oraz 
swoistym kunsztem literackim68.

Próby ogólnego usystematyzowania organizacji średniowiecznej kancelarii 
w badaniach szczegółowych wciąż okazują się kontrowersyjne ze względu na brak 
jednoznacznie zdefiniowanej tytulatury personelu oraz niemożność precyzyjnego 
określenia kompetencji poszczególnych osób. Założenie, że na czele kancelarii stał 
kanclerz, który kierował pracami niższego personelu, w skład którego wchodzili 
sekretarze, notariusze oraz kapelani książęcy, którzy spisywali najprostsze 
dokumenty, posługując się w tym celu księgami formularzowymi lub istniejącymi 
już dokumentami, może okazać się zbytnim uproszczeniem69. Od początku XIII w. 
w kancelarii śląskiej, a z czasem i w kancelariach górnośląskich, w tym również 
opolskiej, istniał urząd protonotariusza, który stojąc na czele kancelarii miał za 
zadanie dozorować funkcjonowanie urzędu poprzez kontrolę pism wychodzących 
(poprzez formułę datum per manus), redagowanie pism o szczególnej randze oraz 
kontrolę wiarygodności pism przedkładanych do potwierdzenia. Ponadto zarówno 
kanclerz, jak i protonotariusz brali bezpośredni udział w pełnieniu władzy70.

Niemałe problemy stwarza próba określenia kompetencji pracowników 
niższego szczebla. Już sam termin notarius dzieli badaczy na tych, którzy stosują 
termin „notariusz” oraz tych, którzy preferują termin „pisarz”. Jeszcze dla 
kancelarii trzynastowiecznych badacze tłumaczą notarius jako osobę zajmującą 
się spisywaniem czystopisów dokumentów. Notarius zmienia swe konotacje 
już dla kancelarii przełomu XIII i XIV w. Pojawienie się scriptores skłoniło do 
stwierdzenia, że wraz z rozwojem organizacji kancelarii zmieniły się zadania tego 
pierwszego. Założono zatem, że notarius sporządzał dokument na etapie jego 
redakcji, zaś scriptores jako pisarze nadawali mu formę czystopisu71.

65 Ibidem, s. 161–165.
66 Ibidem, s. 167–168.
67 W. Korta, op. cit., s. 71; B. Trelińska, op. cit., s. 214–215; Vide: A. Wałkówski, Czy biskup lubuski 
Wawrzyniec był mnichem lubiąskim? Próba odpowiedzi na podstawie analizy jego dokumentów, [w:] 
Colloquia lubuskie, Gorzów Wielkopolski 1991.
68 W. Korta, op. cit., s. 65–66, 70, 73–75.
69 S. Kuraś, op. cit., s. 24–26.
70 J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury 
politycznej Polski w XV wieku, Poznań 1972, s. 28, 76; B. Trelińska, op. cit., s. 76; M.L. Wójcik, 
Dokumenty i kancelarie…, s. 308–309.
71 K Skupieński, Notarius a subcancellarius. Uwagi o hierarchii urzędników kancelaryjnych  
w Polsce, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997, s. 422–423. Należy 
również pamiętać, że struktura hierarchiczna kancelarii książęcej nie może być przedmiotem 
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Niesłuszną, jak się zdaje, jest również praktyka zaliczania wszystkich osób 
wymienianych w testacjach dokumentów, określonych notarius czy scriptores,  
w poczet personelu danej kancelarii72. Z sytuacją taką spotykamy się w kancelarii 
Władysława Opolczyka, gdzie z tytułem nostro curie notarii specialis wymieniany 
jest Szymon z Ruszkowa73. W latach 1366–1370 był on pracownikiem królewskiej 
kancelarii Kazimierza Wielkiego. Po śmierci monarchy zniknął ze źródeł, by 
powrócić w 1375 r. u boku Władysława Opolczyka z tytułem notarii specialis. 
Prawdopodobnie Szymon szukał możliwości zatrudnienia w kancelarii Władysława 
Opolczyka lub za jego pośrednictwem starał się powrócić do kancelarii królewskiej, 
tym bardziej, że już w 1377 r. tytułowany jest podkanclerzym królestwa74. 
Zatem rozpatrując problem organizacji pracy w kancelarii księcia Władysława, 
powinniśmy odnieść się bezpośrednio do źródeł – treści formuł dyplomatycznych 
eschatokołu. Testacja, będąca zapisem osób świadczących akcji prawnej, nierzadko 
zawiera imiona pracowników kancelaryjnych, przy których spotykamy formuły: 
skrypcyjną, datum per manus, a także formułę komisyjną. Każda z nich niosła ze 
sobą komunikat pozwalający – aczkolwiek w ograniczonym stopniu – określić 
czynności, które przypisane były określonemu pracownikowi kancelarii.

Interpretacja wspomnianej już formuły komisyjnej nadal wzbudza 
kontrowersje. Bronisław Turoń wskazywał, że jest ona równoznaczną, choć 
„mocniejszą” odmianą formuły datum per manus75. Częściej utożsamiana jest  
z przygotowaniem czystopisu i jego akceptacją76. Powinna zatem wskazywać osobę 
odpowiedzialną za rejestrację czynności prawnej oraz jej zgodność z dyspozycją 
dokumentu. Osoba ta była zatem odpowiedzialna za kontrolę dokumentu zarówno 
od strony formalnej, jak i merytorycznej77.

Formuła komisyjna pojawiła się na Śląsku w XIII/XIV w. W kancelarii 
książąt opolskich po raz pierwszy odnotowana została w 1327 r. i była stosowana 

generalizowania i przenoszenia zwyczajów jednej kancelarii książęcej na inne. Wynika to również ze 
stosowania różnego nazewnictwa dla oddania tych samych kompetencji. Np. w kancelariach książąt 
małopolskich, w miejsce terminu notarius pojawił się subcancellarius. Vide: Ibidem, s. 424.
72 T. Jurek, Rozwój dokumentu polskiego…, s. 107. Pamiętać przy tym należy, że kancelarie książęce 
korzystały z zasobów osobowych środowisk katedralnych. Tym samym książęcy pisarze byli 
kanonikami w kapitule kolegiackiej czy katedralnej. Vide: Ibidem, s. 109.
73 Dokument z 27 II 1375 r. w Gródku – vide: Каталог пергаментних документів Центрального 
державного сторичного архіву YРСР у Львові. 1233–1799, упоряд. O. Kупчинcкий,  
E. Pужиский, Київ 1972, нр 12; ЦДІАУЛ, ф.131, нр 9. Dokument z 31 VIII 1375 r. w Gródku – 
vide: AGZ, t. II, nr 4; ЦДІАУЛ, ф. 131, нр 10; AGZ, t. II, nr 5; AGZ, t. VIII, nr 9; AGZ, t. IX, nr 1; М. 
Грушевський, Кілька грамот Володислава Опольського, „Записки наукoвoго товариства iменi 
Шевченка” 1903, т. LI (Hrusz Hram), нр 4.
74 A. Marzec, Szymon z Ruszkowa. Z badań nad personelem kancelarii królewskiej  
w czternastowiecznej Polsce, [w:] Ecclesia Regnum Frontes. Studia z dziejów średniowiecza, red.  
R. Michałowski, S. Gawlas, K. Gołąbek, Warszawa 2015, s. 234–235.
75 B. Turoń, Formuły „datum per manus” i „habuit in comisso” w dokumentach Henryka VI 
Wrocławskiego, „Sobótka” 1982, t. XXXVII, z. 1–2, s. 90–91.
76 S. Kętrzyński, op. cit., s. 379.
77 R. Kubiciel, Formuły kancelaryjne w dokumentach ostatnich Piastów opolskich, [w:] Pierwsze 
polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej 27–29 wrzesień 2005 
roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 313.

KANCELARIA KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II OPOLCZYKA...



22

do śmierci księcia Bolesława II, w dokumentach księcia Bolesława III zaś nie 
występowała w ogóle78.

Wszelako w zdecydowanej większości dokumentów księcia Władysława 
Opolczyka formuła komisyjna jest jednak obecna, odnajdujemy ją bowiem  
w czterech typach zapisów. Najliczniejszy stanowią zapisy qui presentia habuit 
in comisso w różnych odmianach gramatycznych79, wystąpiła również w formach 
qui presentia dedimus in comisso80, czy cui presentia fuerunt in comissis81.  
W dokumentach spisanych w języku niemieckim odnajdujemy formuły komisyjne 
w brzmieniu: von diesem sachen befolen haben82, dem der Brief befohlen war83, 
dem wir die sachen haben befolen czu schreiben84, dem desir brieff wart befolen85, 
dem wir den brieff befolen haben86. Sporadycznie używane były formuły datum per 
manus oraz scriptum per manus. Datum per manus spotykamy w dokumentach dla 
klasztoru jasnogórskiego z 1375 r.87, w których poświadczonego mamy kanclerza 
kancelarii królewskiej Szymona z Ruszkowa z tytułem notarius specialis88. 
Niezwykle rzadko w kancelarii księcia Władysława stosowano formułę scriptum 
per manus. Po raz pierwszy występuje w dokumencie z 1377 r. dotyczącym nadania 
wsi Kupnowce niejakiemu Maciejowi, w którym odnajdujemy zapis Scriptum 
per manus Symkonis cancellarii curie nostre89. Następnie formułę tą spotykamy  

78 I. Pietrzyk, op. cit., s. 375.
79 AGZ, t. VII, nr 9 i 10, 12; AGZ, t. V, nr 10, 11; AGZ, t. II, nr 6, 7, 14; AGZ, t. VIII, nr 10, 
13; AGZ, t. III, nr 23, 26; APP, Dokumenty i akta dotyczące osób: K. Wójcikiewicz. Teczka 2: 
Kodeks dyplomatyczny miasta Wielunia [dalej: KDmWiel], nr 4, 5; APWr, Rep. 108, nr 19; 
Codex diplomaticus Silesiae, [dalej: CDS], ed. W. Wattenbach, Breslau 1857, Bd. I, nr 48; Kodeks 
dyplomatyczny Małopolski [dalej: KDM], wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876–1905, t. I, nr 313; Zbiór 
dokumentów małopolskich [dalej: ZDM], wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, Kraków-Wrocław 
1962–1975, cz. 1, nr 139, 142, 149; ZDM, cz. 4, nr 1036, 1037, 1070; KDW, t. III, nr 1743; Kodeks 
dyplomatyczny Polski [dalej: KDP], t. I, wyd. I. Ryszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1847,  
nr 139; KDP, t. II, cz. 1, Warszawa 1848, nr 326, 537; ZDP, z. 1, nr 8, 18, 28; I. Szaraniewicz,  
op. cit., 205–208.
80 ZDM, cz. 4, nr 1022, 1026, 1028.
81 AGZ, t. 2, nr 14; ЦДІАУЛ, ф. 131, нр 14.
82 APWr, Rep. 91, nr 367.
83 CDS, Bd. VI, nr 80.
84 CDS, Bd. I, nr 61.
85 CDS, Bd. I, nr 72.
86 APO, Akta miasta Opole, nr 6.
87 Dokumenty księcia: z 9 VIII 1382 r. – ZDP, z. 1, nr 14; 9 VIII 1382 r. – ZDP, z. 1, nr 13.
88 Dokumenty księcia: z 27 VIII 1375 – ЦДІАУЛ, ф. 131, нр 9; 31 VIII 1375 – AGZ, t. 2, nr 4. Cinf. 
ЦДІАУЛ, ф. 131, нр 10; 31 VIII 1375 – AGZ, t. 2, nr 5; 31 VIII 1375 – AGZ, t. 8, nr 9; 31 VIII 1375 
– AGZ, t. IX, nr 1; 3 IX 1375 r. – М. Грушевський, op. cit., нр 4. O Szymonie z Ruszkowa i jego roli 
w kancelarii Władysława Opolczyka – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 
1370–1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, Katowice 2006, s. 48–49, 120–124, 
337–338; idem, Władysław książę opolski…, s. 112, 116, 117, 126, 294.
89 Dokumenty księcia z: 5 VIII 1377 r. – APKr, Zbiór Rusieckich nr 85; ZDM, cz. 4, nr 1033.  
W tym czasie kanclerzem był Mikołaj Tyczkowic. O Mikołaju Tyczkowicu – vide: J. Sperka, 
Otoczenie Władysława Opolczyka… , s. 49–51, 299-303; idem, Władysław książę opolski…, s. 128, 
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w dwóch dokumentach dla paulinów jasnogórskich z 1382 r.: Scriptum per manus 
Petri notarii curie nostri90 oraz Scriptum vero per manus Petri notarii curie91. 
Na temat organizacji pracy kancelarii najwięcej informacji zawiera dokument 
wystawiony 9 sierpnia 1382 r. W części końcowej widnieją dwie formuły, które 
wskazują, że dokument ów został spisany przez pisarza Piotra (Scriptum vero per 
manus Petri notarii curie), ale stworzony przez kanclerza Mikołaja Tyczkowica 
(Datum per manus domini Nicolai custodies Wratislaviensis, nostre kancelarii)92.

Analiza treści zgromadzonych dokumentów prowadzi do wniosku, że 
w kancelarii księcia Władysława Opolczyka zwyczajowo stosowano formułę 
komisyjną. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych używano tradycyjnego zapisu – 
datum per manus. Po raz pierwszy pojawia się on w 1375 r., gdy sporządzenie 
dokumentów powierzono Szymonowi z Ruszkowa93. O wyjątkowości sytuacji 
świadczy zapis – nostre curie notarius specialis – z którego wynika, że otrzymał 
on specjalne uprawnienie do przeprowadzenia owych czynności. Ponadto Szymon 
z Ruszkowa we wskazanych dokumentach użył właśnie formuły datum per manus, 
ponieważ stosował ją powszechnie jako pracownik kancelarii Królestwa Polskiego. 
Jak utrzymuje Tomasz Jurek (powołując się przede wszystkim na ustalenia Ireny 
Sułkowskiej-Kurasiowej) w kancelarii królewskiej formuła komisyjna nie przyjęła 
się i w czasie panowania Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły używana 
była sporadycznie94. Kolejny raz formuły datum per manus użyto w kancelarii 
księcia Władysława w 1382 r., w dwóch dokumentach dla osiedlającego się  
w Częstochowie zakonu paulinów. W owym czasie kanclerzem książęcym był 
Mikołaj syn Tyczka, który zwyczajowo stosował formułę komisyjną95. Wydaje 
się zatem, że kanclerz przypisywał datum per manus większą moc prawną albo 
„starszeństwo” tej formuły sprawiało, że użył jej w dokumentach o szczególnym 
znaczeniu96.

Formuła komisyjna jako część eschatokołu poprzedzała imię kierującego  
w danym okresie książęcą kancelarią. W najwcześniejszym dokumencie z 14 gru- 
dnia 1372 r. był nim Mikołaj z Marszowic syn Mroczka, którego zapisano 

294, 295, 309.
90 Dokument księcia z 22 VI 1382 r. – ZDP, z. 1, nr 12.
91 Dokument księcia z 9 VIII 1382 r. – Z DP, z. 1, nr 13.
92 ZDP, z. 1, nr 13. O pisarzu Piotrze – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 28, 
301, 353; idem, Władysław książę opolski…, s. 83, 294.
93 Był on pracownikiem kancelarii królewskiej jeszcze w czasach Kazimierza Wielkiego, a po 1377 
r. podkanclerzym Królestwa Polskiego. Vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 120–
121; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 
1992, s. 106, nr 615.
94 T. Jurek, Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej, „Studia Źródłoznaw-
cze” 2005, t. XLIII, http://rcin.org.pl [dostęp: 25.01.2014], s. 2.
95 Występuje z nią w dokumentach: AGZ, t. II, nr 7; AGZ, t. III, nr 23, 26; AGZ, t. VIII, nr 12, 13; 
KDmWiel, nr 4, 5; CDS, Bd. I, nr 48; KDP, t. I, nr 139; KDP, t. II, cz. 1, nr 326; KDW, t. III, nr 1743; 
ZDP, z. 1, nr 8, 18; ZDM, cz. 4, nr 1026, 1036, 1037.
96 B. Turoń, Formuła „datum per manus” w dokumentach Henryków wrocławskich, „Sobótka” 1981, 
nr 1, s. 77–86; idem, Formuły „datum per manus” i „habuit in comisso” w dokumentach Henryka VI 
Wrocławskiego, „Sobótka” 1982, nr 1-2, s. 85–92.
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podówczas z tytułem książęcego kapelana – Domino Nicolao Mroczconis nostro 
capellano, qui presentia habuit in comisso97. Już od marca 1373 r. w dokumentach 
księcia Władysława odnajdujemy protonotariusza Jana z Głogowa – Iohanni 
de Glogovia nostri prothonotarii, qui presencia habuit in comisso98. Z tytułem 
protonotariusza dwukrotnie wystąpił Jerzy Zuchorz z Tarnowa, syn Radły:  
w 1390 r. – Georgius Radlicze curiae nostrae prothonotarius, qui presencia in 
comisso habuit99, oraz w 1391 r – Gregorius Zuchorz curiae nostrae prothonotarius, 
qui presentia in comisso habuit100.

Najczęściej obok formuły komisyjnej wymienieni byli kanclerze: Jan  
z Głogowa101, Mikołaj z Marszowic102, Mikołaj syn Tyczka103, Jan z Żurawia104 
oraz Mikołaj z Tłuchowa105.

Zdarzało się wszak, że łączono ją z funkcją kapelana i notariusza, jak  
w dokumencie z 19 października 1374 r. – Nycol Mroczk de Marschovycz 
Cappelano et Notario nostro, qui presentia habuit in comisso106. Po 1393 r. 
na czele kancelarii księcia Władysława stali pisarze. Dwóch z nich widnieje  
w dokumentach z formułami komisyjnymi – byli to: Bernard z Gronowic107 oraz 
Jan z Kolonowic108.

Podsumowując, w oparciu o formułę datum per manus i formułę komisyjną 
należy stwierdzić, że kancelaria księcia Władysława II Opolskiego była instytucją 

97 ZDM, cz. 1, nr 139. O Mikołaju Mroczkowicu – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczy-
ka…, s. 48, 286–287; idem, Władysław książę opolski…, s. 294, 309, 311, 314.
98 AGZ, t. VII, nr 9; KDM, t. I, nr 313; ZDM, cz. 1, nr 142. O Janie z Głogowa – vide: J. Sperka, 
Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 48, 51, 255–258; idem, Władysław książę opolski…, s. 294.
99 KDP, t. II, nr 537. O Jerzym Zuchorzu – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…,  
s. 50, 176, 193, 206, 259, 272, 273, 276, 295, 352; idem, Władysław książę opolski…, s. 188, 295, 
309.
100 APWr, Rep. 108, nr 19.
101 AGZ, t. II, nr 6; AGZ, t. V, nr 10, 11; AGZ, t. VII, nr 10, 12; AGZ, t. VIII, nr 10; ZDM, cz. 1,  
nr 149; ZDM, cz. 4, nr 1022, 1028.
102 ZDM, cz. 4, nr 1026.
103 APKr, Zbiór Rusieckich nr 84; KDmWiel, nr 4; AGZ, t. II, nr 7; AGZ, t. III, nr 23, 26; AGZ, t. VIII, 
nr 12, 13; KDmWiel, nr 5; CDS, Bd. I, nr 48; KDP, t. I, nr 139; KDP, t. II, cz. 1, nr 326; KDW, t. III, 
nr 1743; ZDM, cz. 4, nr 1026, 1036, 1037; ZDP, z. 1, nr 8, 18.
104 AGZ, t. II, nr 14; CDS, Bd. XXXIII, nr 10; ZDM, cz. 4, nr 1070; ZDP, z. 1, nr 28. O Janie  
z Żurawia – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 50, 51, 257–259; idem, 
Władysław książę opolski…, s. 294, 295, 309, 337.
105 APWr, Rep. 91, nr 367. O Mikołaju z Tłuchowa – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława 
Opolczyka…, s. 50, 103–105, 165, 166, 303–305; idem, Władysław książę opolski…, s. 294, 378.
106 I. Szaraniewicz, op. cit., s. 205–208.
107 CDS, Bd. I, nr 61 (Bernarde von Granowicz, dem wir die sachen haben befolen czu schreiben), 
CDS, Bd. VI, nr 80 (Bernhard von Cranobicz des Herzogs Kanzler, dem der Brief befohlen war);  
O Bernardzie z Gronowic – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 192–194; idem, 
Władysław książę opolski…, s. 210, 215–216, 223–224, 227, 229, 295, 309.
108 CDS, Bd. I, nr 72 (Johanes von Kolenstorff, unser Schreiber, und Pfarer zu Lancznik, dem desir 
brieff wart befolen). O Janie z Kolonowic – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…,  
s. 51, 353; idem, Władysław książę opolski…, s. 295.
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zhierarchizowaną, na czele której stał protonotariusz lub kanclerz. Im z kolei 
podlegali pisarze i kapelani.

Personel kancelarii księcia Władysława Opolczyka
Kancelaria księcia Władysława rozwijała się na bazie istniejących już 

struktur. Prawdopodobnie do 1372 r. nie wykorzystywał on potencjału owej 
kancelarii ze względu na pobyt na dworze w Budzie. Dopiero ustąpienie z urzędu 
palatyna Węgier i objęcie tzw. lenna wieluńskiego sprawiły, że rozbudowa książęcej 
kancelarii stała się konieczna. Do 1372 r. jedynym poświadczonym pracownikiem 
książęcej kancelarii był wszak notariusz Maciej, świadczący na dokumencie 
z 14 lipca 1363 r., którym książę Władysław potwierdził sprzedaż jednej  
z podopolskich wsi109. Jest to jedyna wzmianka o pracownikach opolskiej kancelarii 
księcia Władysława aż do 14 grudnia 1372 r. Wówczas to książę nadał prawem 
lennym Franczkowi z Marszowic wieś Nowosiedlce w powiecie jarosławskim. 
Dokument ów sporządził krewniak odbiorcy – Mikołaj syn Mroczka, który 
tytułował się wówczas książęcym kapelanem (dominum Nikolaum Mroczconem 
nostrum capellanum, qui presencia habuit in comisso)110.

Początek nowego roku zapewne przyniósł zasadnicze zmiany w strukturze 
kancelarii księcia Władysława. Już 17 stycznia 1373 r. na czele tego urzędu stał  
z tytułem protonotariusza Jan z Głogowa111. Jerzy Sperka uznał, że protonotariusz 
pojawił się w kancelarii księcia opolskiego w wyniku zaczerpnięcia wzorca  
z Węgier – z czasów pełnienia tam urzędu palatyna112.

Skądinąd jednak wiadomo, że w kancelarii książąt śląskich urząd 
protonotariusza funkcjonował już w pierwszej połowie XIII w.113, zaś  
w niedługim czasie urzędnicy z takim tytułem pojawili się również w kancelariach 
książąt opolskich. Prawdopodobnie pierwszym z nich był Gotard, którego imię 
odnajdujemy w dwóch dokumentach z 1274 r. wystawionych przez księcia 
Władysława opolskiego dla prywatnych odbiorców (rycerza Stefana Zbronowica 
oraz braci Arnolda, Rudygera i Piotra)114. Kolejny protonotariusz – Jan – pracował 
w latach 1299–1306 w kancelarii książąt Mieszka i Przemysława115. W roku 1304 
jednorazowo tytułu protonotariusza użył notariusz księcia Bolesława I opolskiego 
– Werner. W latach 1309–1316 miano protonotariusza nosił Jan, który funkcję tą 

109 CDS, Bd. VI, nr 30 (Regest tego dokumentu wskazuje, że książę Władysław potwierdził, iż 
Dirsco de Schworbischow sprzedał wieś Sbiczino Stralowi de Raschow za kwotę 40 marek).  
O Macieju – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 48, 255, 352; idem, Władysław 
książę opolski…, s. 295.
110 ZDM, cz. 1, nr 139.
111 KDmWiel, nr 2.
112 Władysław Opolczyk pełnił urząd palatyna Węgier w latach 1367–1372. Vide: J. Sperka, 
Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 48; idem, Władysław książę opolski…, s. 294.
113 Protonotariusz Nasław służył księciu Henrykowi I Brodatemu. W latach 1224–1231 odnajdujemy 
go w dokumentach księcia z tytułem protonotariusza, rzadziej notariusza. Vide: Schlesisches 
Urkundenbuch [dalej: SUb], ed. H. Appelt, W. Irgang, Bd. I, Graz-Köln-München 1963nr 246, SUb, 
Bd. II, nr 5.
114 SUb, Bd. IV, nr 239, 246. Cit. a: M.L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie…, s. 156.
115 M.L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie…, s. 205.
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pełnił również w kancelarii Bolesława II opolskiego116. Co istotne, według Marka 
L. Wójcika, w kancelarii opolskiej do 1312 r. używano tytulatury protonotariusza 
i notariusza naprzemiennie, co może wskazywać, że urzędy te nie zyskały jeszcze 
jednoznacznie przypisanych kompetencji117. Nie można jednak pomijać procesu 
krystalizowania się kompetencji urzędniczych protonotariuszy w kancelariach 
górnośląskich i uznać obecność protonotariuszy w kancelarii księcia Władysława 
jedynie jako efekt wpływów dolnośląskich czy węgierskich.

Kariera urzędnicza Jana z Głogowa przebiegała niezwykle szybko. Do 
końca 1373 r. wystawił przynajmniej sześć dyplomów z tytułem protonotariusza118, 
jednak już 9 września 1374 r., na dyplomie wystawionym dla Bieńka z Kuchar 
występuje jako kanclerz – Iohannes de Glogovia Cancellarius Curie nostrae119 
– i z tym tytułem świadczył na dokumentach księcia Władysława przez kolejne 
trzy lata120. Biorąc pod uwagę fakt, że Jan z Głogowa objął kierownictwo nad 
kancelarią księcia Władysława w pierwszym okresie jego władania ziemiami 
ruskimi, to na jego barkach zapewne spoczęło zadanie dostosowania tej 
instytucji do nowych warunków polityczno-gospodarczych. W 1373 r., jeszcze  
z tytułem protonotariusza, towarzyszył księciu w objeździe nowo nabytych ziem.  
W owym czasie kancelaria na bieżąco wystawiała dokumenty dające świadectwo 
dokonywanych przez księcia Władysława zmian prawnych. Dysponowane przez 
księcia nadania oraz poświadczenia własności dóbr obnażyły istotny dla książęcej 
kancelarii problem, czyli niedostosowanie tytułów urzędników zapisywanych  
w dyplomach do realiów ziem ruskich. Wprowadzenie swoistej reformy tytulatury 
urzędniczej (ustalono zakres kompetencji dla urzędów burgrabiów i starostów, 
likwidując jednocześnie urząd wojewodów grodzkich) przypadło na przełom 1374 
i 1375 r., kiedy Jan z Głogowa nosił już tytuł kanclerza121.

W czasie czteroletniego okresu (1372–1375) kierowania przez Jana  
z Głogowa książęcą kancelarią do jego podwładnych należał kapelan Mikołaj  
z Marszowic, będący również książęcym pisarzem. Odnajdujemy go w dyplomie 
potwierdzającym prawa magdeburskie miasta Halicza w dniu 19 października 
1374 r., gdzie określony jest mianem Cappelano et Notario122. Po raz ostatni 
imię Mikołaja wystąpiło w dyplomie nadania przez księcia Władysława trzech 
wsi niejakiemu Wrocławowi, co miało miejsce we Lwowie 25 sierpnia 1375 r. 
Uwagę zwraca fakt, że występuje tu z tytułem kanclerza – Nicolaus cancellarius 
noster, cui presentia dedimus in commisio123. Przy założeniu, że w latach 1372–
1375 na Rusi u boku księcia przebywał jeden pracownik kancelaryjny o imieniu 

116 Ibidem, s. 310.
117 Ibidem, s. 311.
118 KDmWiel, nr 2; AGZ, t. V, nr 8; CDS, Bd. VI, nr 52; KDM, cz. 1, nr 313; KDP, t. I, nr 133; ZDM, 
cz. 1, nr 142.
119 AGZ, t. VII, nr 10.
120 AGZ, t. II, nr 6; AGZ, t. V, nr 11; AGZ, t. VII, nr 11, 12; AGZ, t. VIII, nr 10, 11; KDP, t. I, nr 134; 
ZDM, cz. 1, nr 149, ZDM, cz. 4, nr 1022, 1028; J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 48.
121 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 255–257.
122 I. Szaraniewicz, op. cit., s. 205–207.
123 Dokument z 25 VIII 1375 r. – ZDM, cz. 4, nr 1026.
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Mikołaj (z Marszowic, syn Mroczka)124, zdaje się, że mamy do czynienia albo  
z niezwykle szybkim awansem urzędniczym, albo – co bardziej prawdopodobne  
– z jednorazową zgodą na wystawienie aktu prawnego z tytułem kanclerza.

Na przełomie sierpnia i września 1375 r. kilka dokumentów wystawił 
również, nienależący do stałych pracowników kancelarii księcia Władysława, 
Szymon z Ruszkowa – pisarz kancelarii Królestwa Polskiego, który otrzymawszy 
zgodę na jednorazową czynność prawną (zatem w dyplomie zapisano nostre 
curie notarius specialis) spisał trzy dokumenty (co interesujące, w testacji owych 
dokumentów jego imię występuje wraz z – niestosowaną w kancelarii księcia  
– formułą datum per manus)125.

W 1377 r. z kart dokumentów książęcych znika imię kanclerza Jana  
z Głogowa, który po raz ostatni świadczył z tytułem Iohanne Cancellario nostre 
curie w dokumencie księcia Władysława sporządzonym dla Macieja Żelaznygłowy 
w Przemyślu dnia 22 lutego 1377 r.126. Jego miejsce zajął Mikołaj – syn Tyczka 
Wasserfuhrer i Katarzyny127. Już 3 maja 1377 r. na dokumencie książęcym 
(nadaniu braciom Jaśkowi i Niczkowi huty żelaznej w pobliżu Częstochowy) 
wśród świadków odnajdujemy dominum Nicolaum nostrum cancellarium, qui 
presencia habuit in comisso128. W oparciu o zachowane do dziś dokumenty księcia 
Władysława Opolczyka możemy uznać, iż pierwsze lata sprawowania urzędu 
przez Mikołaja Tyczkowica obfitowały w liczne zajęcia. Jako kanclerz książęcy 
towarzyszy swemu panu w trakcie kolejnego objazdu ziem. Książę Władysław, 
wizytując poszczególne obszary swego władztwa, kreował nową i regulował 
istniejącą rzeczywistość gospodarczo-polityczną. Mikołaj Tyczkowic widnieje 
zatem u boku księcia w czasie jego podróży po Rusi129 oraz ziemi wieluńskiej130. 

124 Kolejny Mikołaj – syn Tyczka – potwierdzony jest w kancelarii książęcej dopiero od 1377 r.
125 Pierwszy dokument wystawiono 27 VIII (J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 336), 
drugi – 31 VIII (AGZ, t. II, nr 4, 5.), a trzeci – 3 IX 1375 r. (М. Грушевський, op. cit., нр 4.). 
Vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 257. Andrzej Marzec wskazywał, że Szymon  
z Ruszkowa po utracie stanowiska w królewskiej kancelarii szukał u boku Władysława Opolczyka 
szans na awans. Zastanawia jedynie fakt, że w 1377 r. piastował stanowisko podkanclerzego 
Królestwa i równocześnie występuje na dokumencie księcia Władysława z formułą skrypcyjną  
z tytułem kanclerza. Ciekawą hipotezę zaprezentował Jerzy Sperka, który zwrócił uwagę na to, iż 
wystąpienie u boku księcia Władysława Szymona z Ruszkowa w połowie 1377 r. może wskazywać, 
że książę zamierzał dokonać zmian personalnych w swej kancelarii, przygotowując się do objęcia 
urzędu namiestnika Królestwa Polskiego. Argument jakoby Szymon, pełniący wówczas urząd 
podkanclerzego królewskiej kancelarii, miał stanąć na czele kancelarii księcia Władysława jako 
namiestnika wywodzi z faktu użycia przez Szymona z Ruszkowa tytulatury książęcego kanclerza. 
Vide: I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcje…, s. 250–251; J. Sperka, 
Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 337–338; A. Marzec, op. cit., s. 235–236.
126 W dokumencie tym książę mianuje owego Mikołaja sołtysem we wsi Radymno, którą ten ma 
dopiero założyć na prawie magdeburskim. Vide: AGZ, t. VIII, nr 11.
127 Pochodzenie Mikołaja – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 299.
128 ZDP, z. 1, nr 8, 13, 14.
129 AGZ, t. II, nr 7; AGZ, t. III, nr 23, 26; AGZ, t. VIII, nr 12, 13; KDW, t. III, nr 1743, 1798; ZDM, 
cz. 4, nr 1026, 1036, 1037.
130 ZDP, z. 1, nr 8; KDmWiel, nr 4.
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Na okres sprawowania urzędu kanclerskiego przez Mikołaja przypada również 
drugi etap reformy tytulatury urzędników ruskich. Kolejnej regulacji dokonano 
prawdopodobnie już na jesieni 1377 r. W myśl jej zasad z kart dokumentów 
zniknęły tytuły starostów poszczególnych ziem (z wyjątkiem tytułu starosty 
generalnego Rusi), a w ich miejsce pojawiły się tytuły kasztelanów. Trudno wszak 
wciąż rozstrzygnąć, czy owa zmiana była konsekwencją i kontynuacją reformy 
urzędniczej Jana z Głogowa oraz w jaki sposób wpłynęła na zakres kompetencji 
urzędników. Nie można również jednoznacznie rozstrzygnąć, czy książę dokonał 
jedynie zmian w nazewnictwie z zachowaniem dotychczasowych kompetencji, 
czy też próbował dokonać zasadniczych zmian natury administracyjnej131.

Z okresu od 1378 r. (wówczas król Ludwik w zamian za odebranie Rusi 
nadał Władysławowi Opolczykowi ziemie dobrzyńską i bydgoską z grodami: 
Inowrocław, Gniewków, Złotoria i Szarlej, z wyłączeniem Wałcza i Złotowa132) 
aż do maja 1381 r.133 nie zachował się żaden dokument. Zbiegło się to w czasie  
z okresem, w którym książę Władysław nadał Mikołajowi Tyczkowicowi kanonię 
w Kolegiacie Św. Krzyża w Opolu. Na skutek tego w dokumencie z 9 sierpnia 
1381 r. występuje Mikołaj jako kanclerz i kanonik opolski134.

Jako kierownik książęcej kancelarii towarzyszył on Władysławowi 
Opolczykowi w objazdach jego władztwa. W marcu 1382 r. przebywali na nowo 
nabytych Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej135. W czerwcu książę aktywny był już 
w ziemi wieluńskiej, gdzie dokonał fundacji klasztoru paulinów w Częstochowie. 
Mikołaj Tyczkowic, jako kanclerz książęcy, brał bezpośredni udział we wszystkich 
podejmowanych podówczas działaniach prawnych. Świadczył przy dokumencie, 
w którym pleban Starej Częstochowy – Henryk Biel – zrzekał się tamtejszego 
kościoła na rzecz paulinów136. Przede wszystkim jednak osobiście sporządził 
dokumenty fundacyjne klasztoru (chcąc zapewne podkreślić swój udział w tym 
przedsięwzięciu wyjątkowo zastosował formułę datum per manus)137. Również 
kolejny rok (1383) spędził Mikołaj u boku podróżującego księcia. Prawdopodobnie 

131 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 300.
132 AGZ, t. V, nr 14; KDW, t. VI, nr 259. W związku z tym książę Władysław wystawił dokument,  
w którym przeniósł zobowiązanie wierności mieszkańców Rusi na króla Ludwika – vide: AGZ,  
t. III, nr 27.
133 Jest to dokument lokacji wsi Wierzbna z 6 V 1381 r. – vide: W. Patykiewicz, Materiały do dzie-
jów terenów diecezji częstochowskiej. Archidiakonat wieluński, „Częstochowskie Wiadomości Die-
cezjalne” 1958, t. XXXII, s. 279.
134 Wcześniejszej tezie Dietera Veldtrupa (Prosopographische Studien zur Geschichte Oppelns als 
herzoglicher Rasidenzstadt im Mittelalter, Berlin 1995, s. 155–156, nr 124; ibidem, s. 481–482,  
nr 62) i Ewy Wółkiewicz (Władysław Opolczyk a duchowieństwo świeckie, [w:] Władysław Opol-
czyk jakiego nie znamy…, s. 106.) o tym, że Mikołaj objął kanonię dopiero od września 1385 r., 
zaprzeczył J. Sperka (Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 300). Podstawą to tego twierdzenia 
był wpis do Metryki Koronnej z 9 VIII 1381 r., brzmiący Nicolao Tyczkonis canonico Opoliensi et 
cancellario nostro – vide: AGAD, MK 71, k. 127v.
135 Już 26 III 1382 r. sporządzony został w Inowrocławiu dokument, w testacji którego odnajdujemy 
domino Nicolao cancellario curie nostre – vide: KDW, t. III, nr 1798.
136 ZDP, z. 1, nr 12.
137 ZDP, z. 1, nr 13, 14.
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większość tego czasu przebywali w Księstwie Opolskim138. Dopiero na jesieni udali 
się do ziemi dobrzyńskiej139, by już w listopadzie powrócić na Opolszczyznę140. Do 
stycznia 1385 r. jako świadek występuje jeszcze przy czterech zachowanych do 
dziś dokumentach141. Po tym nastąpiła ponad roczna przerwa w jego kanclerskiej 
aktywności. Z godnością tą ponownie zaczął pojawiać się na listach świadków 
książęcych dyplomów dopiero od czerwca 1386 r.142, by na przełomie 1386  
i 1387 r. ostatecznie opuścić urząd143. Wspomnieć należy, że oprócz godności 
kanclerza i kanonika opolskiego Mikołaj piastował z woli księcia również godność 
kustosza wrocławskiego144. Zmarł po 16 września 1398 r., wówczas bowiem po raz 
ostatni źródła odnotowują jego imię jako prepozyta głogóweckiego145.

Mikołaj Tyczkowic, stojąc na czele książęcej kancelarii, naturalną koleją 
rzeczy nadzorował pracę zatrudnionych tam pisarzy. W czasie sprawowania 
przez księcia Władysława rządów na Rusi w kancelarii pojawili się pisarze Leon 
i Konstanty Bolestraszycki, którzy spisywali dokumenty w języku ruskim146. Leon 
za swą pracę nagrodzony został przez księcia nadaniem wsi Czeraki (Żuraki?)147, 

138 Dokumenty z 15 IV 1383 r. wystawiony w Głogówku (Diplomatische Beyträge zur Unterschung 
der Schlesischen Rechte und Gesichte [dalej: DB], Bd. II, ed. J.E. Böhme, Berlin 1771, S. 70–71) 
oraz z 18 IV 1383 r. w Opolu (CDS, Bd. VI, nr 63; Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und 
seiner einzelen Fürstenhümer im Mittelalter, Bd. II, ed. C. Grünhagen, H. Markgraf, Leipzig 1883, 
s. 310–311).
139 Pobyt księcia w Inowrocławiu ok. 25 IX oraz 6 X 1383 r. odnotowuje w swej kronice Jan  
z Czarnkowa – vide: Kronika Jana z Czarnkowa, oprac. J. Szlachtowski, [w:] MPH, t. II, Warszawa 
1961, s. 748–749. Ponieważ kanclerz Mikołaj świadkował na dokumencie księcia wystawionym 
w Dobrzyniu 11 X tego roku (KDP, t. II, nr 326), możemy uznać iż towarzyszył księciu w całej 
podróży.
140 Mikołaj świadczył na dokumencie wystawionym w Opolu 10 XI 1383 r., na mocy którego książę 
Władysław odkupił od Przemka Opawskiego Głogówek – vide: CDS, Bd. VI, nr 64.
141 Dokumenty wystawione: 15 II 1384 r. w Lublińcu (CDS, Bd. VI, nr 67; Copiarius monasteri ad 
S. Venceslaum. Diplomatarius Silesiacarum, Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, mf. 166, 
1–2, nr 29, k. 49–49v), 21 IV 1384 r. w Prudniku (APO, Akta miasta Prudnik, nr 1), 21 VI 1384 r.  
w Wieluniu (KDmWiel, nr 5) oraz 19 I 1385 r. w Częstochowie (ZDP, z. 1, nr 18).
142 Dokumenty wystawione: 15 VI 1386 r. w Opolu (KDW, t. III, nr 1852.); 20 VII w Opolu (KDP, 
t. I, nr 139.); 14 VIII w Lublińcu (CDS, Bd. XXXIII, nr 3, s. 104).
143 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 302. Po odejściu z kancelarii został przez księcia 
obdarowany jeszcze jednym nadaniem – przed 14 VI 1390 r. został prepozytem w kapitule kolegiaty 
św. Bartłomieja w Głogówku. Vide: CDS, Bd. XXXIII, nr 4, S. 143; E. Wółkiewicz, Władysław 
Opolczyk a duchowieństwo…, s. 108.
144 ZDP, z. 1, nr 12, 13, 14.
145 CDS, Bd. XXXIII, nr 12, S. 144; J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 302.
146 AGAD, MK 44, k. 208v–209; AGZ, t. VII, nr 13. Możliwym jest, iż pracowali oni w kancelarii 
księcia już wcześniej, gdyż dokumenty w języku ruskim pojawiały się w kancelarii Władysława 
Opolczyka już od 1375 r. Vide: APKr, dok. perg. Nr 861; ZDM, cz. 4, nr 1046. Jednak nie sposób ich 
jednoznacznie przypisach konkretnemu pisarzowi, gdyż ich imiona nie pojawiają się w treści. Vide: 
J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 277.
147 AGAD, MK 44, k. 208v–209; М. Грушевський, op. cit., нр 4. O pisarzu książęcym Leonie  
– vide: J. Spreka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 49, 90; idem, Władysław książę opolski…, 
s. 295, 355.
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zaś Kostko dobrami pod Przemyślem (2 cerkwiami pod Przemyślem, a także  
2 łanami w Małkowicach)148.

Nieobecność pisarzy w listach świadków w ciągu lat bezpośrednio 
następujących po ustąpieniu księcia Władysława z Rusi wiąże się zapewne ze 
zmniejszeniem ilości jej pracowników. Dopiero w dokumentach wystawionych po 
1382 r. pojawiają się imiona pisarzy: Piotra149 oraz Henryka Rosenaw z Reńskiej 
Wsi150.

Aktywnym kanclerzem był także Jan z Żurawia, który pełnił tę funkcję 
dwukrotnie. Po raz pierwszy w okresie od 10 lutego 1385 r. do 10 marca 1386 
r.151. W tym czasie książęca kancelaria nie mogła być zbyt rozrośnięta, albowiem 
dla tego okresu poświadczony jest jedynie pisarz Henryk Rosenaw z Reńskiej 
Wsi152. Mimo że od lata 1386 r. kanclerzem został ponownie Mikołaj Tyczkowic, 
Jan z Żurawia nadal przebywał u boku księcia jako jego kapelan153. Po odejściu 
Mikołaja z urzędu kanclerskiego i krótkotrwałym urzędowaniu Mikołaja  
z Tłuchowa, Jan z Żurawia powrócił na stanowisko kanclerza pod koniec  
1387 r.154. Również tym razem nie kierował on kancelarią zbyt długo, ponieważ 
ostatni raz z tytułem kanclerza pojawił się w dokumencie sporządzonym 17 maja 
1388 r. w Głogówku155.

Wspomniany wyżej Mikołaj z Tłuchowa należał do grona dostojników 
dobrzyńsko-kujawskich, którzy odznaczali się wiernością wobec księcia 
Władysława. Nie trudno dowieść, że lojalnie strzegł on interesów swego pana,  
o czym świadczy obecność w grudniu 1383 r. w ziemi wieluńskiej, dokąd przybył  
w towarzystwie Włodka z Danaborza i Jana Radły, by zdać księciu sprawę  
z sytuacji w ziemi dobrzyńskiej i Kujawach156. Podczas tej wizyty jednorazowo 

148 AGZ, t. V, nr 13. O pisarzu książęcym Konstantym Bolestraszyckim – vide: J. Spreka, Otoczenie 
Władysława Opolczyka…, s. 49, 50, 80, 86, 277, 280, 301, 353; idem, Władysław książę opolski…, 
s. 295, 342, 351.
149 Pojawia się na dwóch dyplomach: z 22 VI 1382 r. i z 9 VIII 1382r. – vide: ZDP, z. 1, nr 12, 13. 
Analiza paleograficzna wskazuje, że najpewniej pełnił swą funkcję do 1385 r.
150 Jako pisarz w kancelarii książęcej widnieje na dyplomie z 17 II 1386 r. – vide: CDS, Bd. VI,  
nr 71. Od 1387 r. pełnił funkcję zarządcy dworu – vide: J. Spreka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, 
s. 47, 50, 235, 258, 353, 354; idem, Władysław książę opolski…, s. 293, 295.
151 ZDM, cz. 4, nr 1070; AGAD, MK 97, k. 66–66v.
152 Spisał dokument księcia z 17 II 1386 r., w którym Władysław Opolczyk nadał Markowi Jochs 
zamek koło Woźnik i wójtostwo w tym mieście – vide: CDS, Bd. VI, nr 71. Wprost z kancelarii 
Henryk awansował na urząd zarządcy (procurator) dworu książęcego – vide: J. Sperka, Otoczenie 
Władysława Opolczyka…, s. 235.
153 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 258.
154 Z godnością kanclerską pojawia się powtórnie na dokumencie księcia Władysława z 31 XII 1387 r.  
– vide: KDmWiel, nr 6
155 CDS, Bd. VI, nr 73. Po odejściu z kancelarii za sprawą księcia Władysława został dziekanem 
kapituły przy kolegiacie św. Bartłomieja w Głogówku, a następnie kanonikiem opolskim. Był również 
powiązany z bratankiem księcia biskupem Janem Kropidło, dzięki któremu objął kanonię poznańską. 
Zmarł zapewne przed 16 IX 1398 r. – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 50.
156 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 103, 303. Część szlachty owych ziem 
wypowiedziała posłuszeństwo księciu Władysławowi, opowiadając się po stronie Siemowita IV.
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sporządził dwa dokumenty, wystawione w Mirowie i Oleśnie, w których 
tytułowany jest książęcym kanclerzem – Dominus Nicolaus de Tluchaw noster 
cancellarius157. Ponownie został odnotowany w dokumencie z 1 marca 1387 r. 
z godnością kanclerza dobrzyńskiego – kanczler czu Dobrin158. Kolejny urząd  
– podkomorzego dobrzyńskiego – otrzymał za sprawą księcia najpóźniej  
w połowie następnego roku159. Z takim tytułem odnotowany został w dokumencie 
z 31 lipca 1388 r.160 i pełnił ową godność aż do śmierci w 1426 r.161.

Kolejną osobistością kancelarii Władysława Opolczyka noszącą tytuł 
kanclerza był Jerzy Zuchorz z Tarnowa. Po raz pierwszy pojawił się on  
w dokumentach księcia 16 listopada 1389 r. w charakterze protonotariusza162. Przy 
wystawieniu dokumentu z 3 marca 1390 r. tytułował się już książęcym kanclerzem, 
zastępując na tym urzędzie Jana z Żurawia163. Używając naprzemiennie godności 
protonotariusza i kanclerza, stał na czele kancelarii do 1393 r.164.

Na relatywnie wysoką pozycję Jerzego Zuchorz w hierarchii urzędniczej 
wpływ miało zapewne jego pochodzenie. Był on bowiem synem starosty ruskiego 
i dobrzyńskiego – Jana Radły, nadto powinowatym Abla Biela z Błeszna herbu 
Ostoja. Zdaje się zatem, że na awans Jerzego Zuchorz w kancelarii Władysława 
Opolczyka wpływ miała pozycja ojca (a także rodu Bielów) na książęcym 
dworze165. Nie powinniśmy jednak umniejszać jego osobistych predyspozycji 
do sprawowania tak ważnego urzędu. Kierując kancelarią, musiał wykazać się 
znajomością obowiązującego prawa zwyczajowego, zasad dyplomacji oraz 
niemałym rozeznaniem politycznym. To on właśnie spisał dokument określający 
posag księżniczki Jadwigi166, był obecny podczas zastawu Złotorii Krzyżakom167, 
realizował sprawy majątkowe księcia Władysława168 oraz jego zięcia Wigunta 
Aleksandra169.

Jerzy Zuchorz zmarł najprawdopodobniej między końcem czerwca, a połową 
października 1393 r., ponieważ do rangi szefa książęcej kancelarii awansowany 

157 ZDP, t. I, nr 17; ZDM, cz. 4, nr 1066.
158 APWr, Rep. 91, nr 367.
159 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 97, 104, 304.
160 ZDM, cz. 4, nr 1837.
161 Mimo, że książę Władysław tylko sporadycznie korzystał z usług Mikołaja jako kanclerza, 
tytułował się on kanclerzem dobrzyńskim do końca rządów Władysława w ziemi dobrzyńskiej  
i Kujawach, a nawet po ich upadku. Vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 303–304.
162 AGAD, Księga wieluńska podkomorska nr 7, k. 49–49v; J. Sperka, Otoczenie Władysława 
Opolczyka…, s. 272.
163 APWr, Rep. 102, nr 94.
164 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 50–51, 272.
165 Ibidem, s. 176, 272.
166 KDP, t. II, nr 537.
167 KDP, t. II, nr 542.
168 Zastaw mitry i poselstwo do rajców Toruńskich – vide: J. Sperka, Władysław książę opolski…, 
s. 10–191.
169 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 273.
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wówczas został Bernard z Gronowic. Tenże rozpoczynał swoją karierę na opolskim 
dworze książęcym u boku księżnej Eufemii (Ofki). W dokumencie datowanym na 
17 maja 1391 r. widnieje z godnością kapelana księżnej170. Musiał być człowiekiem 
zaufanym książęcej pary, ponieważ w następnym roku powierzona mu została 
misja zdeponowania w skarbcu rady miejskiej Starego Miasta Torunia pieniędzy 
pochodzących z zastawu ziemi dobrzyńskiej Krzyżakom. Książę ustanowił go też 
pełnomocnikiem w procederze odbierania owej sumy w ratach171.

Z tytułem książęcego kanclerza odnajdujemy go również w tekście 
dokumentu z 26 października 1393 r. Dokument ów poświadczał zapis księstwa 
należącego do Władysława Opolczyka na rzecz jego bratanków: Jana, Bernarda  
i Bolesława (z wyłączeniem dożywocia dla księżnej Ofki)172. Bernard z Gronowic 
urząd kanclerza pełnił najpewniej do drugiej połowy 1395 r., kiedy odszedł  
z kancelarii przyjmując kanonię w kolegiacie Św. Krzyża w Opolu173.

W czasie urzędowania Jerzego Zuchorza w kancelarii zatrudnieni byli 
pisarze: Jerzy174 i Mikołaj Schoncroner175. Od 1390 r. przez kolejnych dziewięć 
lat w zapisach dyplomów książęcych nie odnajdujemy imion żadnych pisarzy. 
Dopiero w październiku 1399 r. pojawiają się imiona: Jana z Kolonowic176 i Piotra 
Erbrechczeide177 oraz dwóch kapelanów: Michała178 i Tymo179.

Prawdopodobnie po odejściu z urzędu kanclerza Bernarda z Gronowic  
w 1395 r. książę Władysław nie powołał kanclerza ani też żadnego innego 
wyższego urzędnika kancelaryjnego. Podówczas pracami w jego kancelarii 
zajmowali się właśnie pisarze: Jan z Kolonowic i Piotr Erbrechczeide. W związku 
z uszczupleniem władztwa, w wyniku wojny z Królestwem Polskim oraz nadań 
na rzecz bratanków, książę nie prowadził zbyt aktywnej działalności polityczno-
gospodarczej. Dlatego też z dużym prawdopodobieństwem możemy uznać, 
że właśnie owi pisarze, przy pomocy kapelanów Michala i Tymo, wykonywali 

170 Codex diplomaticus Prussicus. Urkundensammlungzur ältern Geschichte Preussens [dalej: 
CDPruss], Bd. IV, ed. J. Voight, Königsberg 1853, nr 105.
171 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 192.
172 CDS, Bd. VI, nr 80.
173 Ostatnią godnością, jaką przyjął była kanonia w kolegiacie św. Bartłomieja w Głogówku 
otrzymana 17 IX 1409 r. – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 193.
174 Widnieje na dokumencie z 10 V 1390 r. – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, 
s. 353.
175 Vide: dokumenty z 31 I 1389 r. (CDS, Bd. XXXIII, nr 7) i z 1 XI 1390 r. (APWr, rep. 4f, nr 43); 
J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 353; idem, Władysław książę opolski…, s. 294, 
309, 311.
176 Dokumenty datowane na 27 X (CDS, Bd. I, nr 72) i 28 X 1399 r. (DB, Bd. II, s. 74); J. Sperka, 
Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 51, 353; idem, Władysław książę opolski…, s. 295.
177 Dokumenty z 3 X 1399 r. (CDS, Bd. VI, nr 86) i 3 V 1401 r. (CDS, Bd. I, nr 76); J. Sperka, 
Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 51, 353; idem, Władysław książę opolski…, s. 295
178 Dokument z 27 X 1399 r. (CDS, Bd. I, nr 72); J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…,  
s. 354.
179 Dokument z 3 V 1401 r. (CDS, Bd. I, nr 76); J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…,  
s. 354.
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wszelkie prace kancelaryjne180.

Źródła dochodów kancelarii i jej personelu
Ponieważ nie dysponujemy materiałem źródłowym pozwalającym ustalić 

źródła dochodu pracowników książęcej kancelarii Władysława Opolczyka, 
wypada w tym przypadku zastosować metodę komparatystyczną, czyli odwołać 
się do analogii odnoszących się do innych kancelarii (w tym także królewskiej). 
Podstawowym źródłem majątku urzędników kancelaryjnych były dochody 
wynikające zazwyczaj ze sprawowania innych urzędów. Znaczne wpływy dawała 
im również aktywność w samej kancelarii. Pobierali oni bowiem opłaty od 
odbiorcy za wygotowanie dokumentu, wykonanie kopii czy jej poświadczenie. 
Należy przy tym zaznaczyć, że najprawdopodobniej wysokość cen zależała od 
wagi sprawy, pracochłonności opracowania, a nawet od rangi odbiorcy. Ponadto 
właśnie petenci pokrywali koszt materiałów zużytych do wykonania pieczęci oraz 
samego pergaminu181. Innym źródłem dochodu było pobieranie opłat przez pisarza 
za przeczytanie dokumentu182.

W takim sposobie finansowania pracowników najistotniejszego urzędu na 
dworze książęcym czy królewskim dostrzega się zagrożenia natury gospodarczej, 
a nawet politycznej. Wizja sowitej gratyfikacji mogła bowiem stanowić podstawę 
dla wystawienia dokumentów o treści jakiej życzył sobie odbiorca183.

Personel kancelaryjny pobierał również dochody „uświęcone prawem  
i zwyczajem, jak świąteczne refectiones z kar sądowych, przyjęć do prawa 
miejskiego, za sporządzenie na zamówienie prywatne wypisów z ksiąg 
miejskich”184.

Najpewniejszym i najbardziej znaczącym źródłem przychodów 
pracowników kancelarii była niewątpliwie hojna ręka władcy. Ponieważ często 
były to osoby stanu duchownego, otrzymywały one z jego łaski liczne beneficja 
kościelne oraz nadania ziemskie. Taka sytuacja przynosiła obustronne korzyści: 
ziemia była najlepszą formą zapłaty, zaś władca obsadzał bliskim mu personelem 
stanowiska kościelne185.

Praca w kancelarii książęcej stanowiła zatem nie tylko istotne 
źródło dochodów, a także dogodny punkt wyjścia dla późniejszych karier 
pozakancelaryjnych. Oczywiście owe kariery nie były tak spektakularne, jak  
w przypadku pracowników kancelarii królewskiej, ale na miarę księstwa 
opolskiego całkiem znaczące. Książę Władysław wynagradzał swych kanclerzy 
przeważnie godnościami kanoników w kolegiacie w Opolu i w Głogówku. 
Kanonię w kolegiacie Św. Krzyża w Opolu obejmowali Jan z Żurawia, Mikołaj 
Tyczkowic i Bernard z Gronowic, który otrzymał również kanonię w kolegiacie 

180 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 51.
181 B. Trelińska, op. cit., s. 99; I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie…, s. 147;  
J. Krzyżaniakowa, op. cit., s. 112.
182 I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie…, s. 146.
183 S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego…, s. 46–47.
184 W. Korta, op. cit., s. 72.
185 J. Krzyżaniakowa, op. cit., s. 109–111; T. Jurek, Rozwój dokumentu polskiego…, s. 113.
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św. Bartłomieja w Głogówku. Jan z Żurawia pełnił godność dziekana kapituły 
przy kolegiacie głogóweckiej, natomiast dzięki powiązaniom z książęcym 
bratankiem – Janem Kropidło – objął kanonię poznańską186. Z łaski księcia 
Władysława liczne godności kościelne otrzymał też Mikołaj Tyczkowic. Był on 
kustoszem wrocławskim, a od 14 czerwca 1390 r. prepozytem w kapitule kolegiaty  
w Głogówku187. Książę wynagradzał swych kanclerzy także godnościami 
świeckimi. Mikołaj z Tłuchowa otrzymał na przełomie lat 1387/1388 urzędy 
kanclerza dobrzyńskiego i podkomorzego dobrzyńskiego188. Również członkowie 
rodzin kanclerzy mogli liczyć na szczodrość księcia – np. Jan Zuchorz (brat 
Jerzego) otrzymał kanonię kolegiaty w Głogówku189.

Czynnością przynależną kanclerzowi bądź, jak w przypadku kancelarii 
księcia Władysława, protonotariuszowi było pieczętowanie dokumentów będących 
produktem owej kancelarii lub też przedkładanych przez odbiorcę. Ową czynność 
uwierzytelniającą dokument, wzorem kancelarii królewskiej, realizowano 
komisyjnie190.

Podsumowanie
Książę Władysław poprzez widoczne tendencje dysponowania ziemiami, 

nad którymi władał, kreował ich nowe oblicze społeczno-gospodarcze. Szczególną 
troską otaczał miasta oraz rozwój handlu. Wprowadzając w miejsce opłat formę 
czynszu, sprawił, że dochód z miast stał się równomierny, a dochody finansowe 
księcia w miarę przewidywalne. Oczynszowanie dawało również księciu 
sposobność szybkiego zdobycia środków na drodze odsprzedania zobowiązań 
konkretnego miasta. Czyniąc liczne nadania ziem oraz praw Władysław Opolczyk 
dokonywał nowych regulacji owych własności. Ponieważ słowo pisane w drugiej 
połowie XIV w. było najważniejszym gwarantem prawa, pracownicy książęcej 
kancelarii stawali przed wielce znaczącymi zadaniami. Do ich obowiązków 
należało nie tylko sporządzenie stosownego dokumentu, ale również pozyskanie 
wszelkiej dostępnej wiedzy co do przedmiotu książęcego nadania. Potrzeba 
ta uzasadniała ciągle przemieszczanie się całego składu kancelarii, a nie tylko 
kanclerza. Ponadto na wiedzy kierownika kancelarii książę zapewne polegał  
w sprawach prawnych np. określenia powinności lennych. Dokumenty, których 
wystawcą był książę Władysław, poświadczały bowiem, że wola władcy zmienia 
rzeczywistość. Również relacje księcia z instytucjami kościoła katolickiego, 
konwentami zakonnymi oraz duchowieństwem innowierczym naturalnie były 
prawnie regulowane na drodze wystawiania dokumentów. Wymagało to więc 
zaangażowania personelu książęcej kancelarii, na którym spoczywał nie tylko 
obowiązek spisywania nowych dyplomów, ale też konieczność rozeznania 
w zakresie stosunków własnościowych odnośnie określonych dóbr. Nad to 
podkreślić należy, że personel kancelarii książęcej musiał mieć rozeznanie  

186 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 50.
187 Ibidem, s. 302.
188 Ibidem, s. 97, 104, 304.
189 Ibidem, s. 273.
190 I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie…, s. 127.
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w ulegających zmianom wzorach dyplomatycznych. Odbiorcami dokumentów 
księcia Władysława było bowiem nie tylko miejscowe, tj. opolskie, wieluńskie, 
ruskie czy kujawsko-dobrzyńskie duchowieństwo świeckie oraz zakonne.  
W kwestiach powołania i translokacji arcybiskupstwa halickiego, czy poparcia 
dla kandydatury Jana Kropidło na biskupstwo poznańskie, prowadzono przecież 
ożywioną korespondencję ze Stolicą Apostolską. To z kolei daje podstawy 
sądzić, że personel kancelarii musiał być dobrze zorientowany w zagadnieniach 
organizacji Kościoła i prawa kanonicznego.

Personel kancelaryjny towarzyszył Władysławowi Opolczykowi w trakcie 
jego licznych podróży, które wynikały z wielotorowej działalności politycznej 
księcia. Kanclerze zatem bezpośrednio uczestniczyli w wydarzeniach będących 
efektem decyzji podejmowanych przez władcę w zakresie spraw gospodarczych 
oraz politycznych. Poprzez bezpośredni udział w czynnościach prawnych, ich 
utrwalaniu w formie pisanej oraz wypełniając specjalne zadania mieli istotny 
wkład w zarządzanie książęcymi włościami.

W kancelarii książęcej zainicjowano też szereg zmian zachodzących  
w systemie zarządzania włościami księcia. Przede wszystkim jej personel był 
źródłem inspiracji dla zmian, jakie zaszły w strukturach urzędniczych na Rusi. 
W 1377 r., po zmianie na stanowisku kanclerza (z Jana z Głogowa na Mikołaja, 
syna Tyczka), zrezygnowano ze stosowania tytułu starosty na rzecz tytułu 
kasztelana191. W odniesieniu do ziemi dobrzyńskiej i Kujaw również zasadne jest 
upatrywanie zmian w książęcej kancelarii. Swoista reforma administracyjna tych 
terytoriów przeprowadzona została w czasie, gdy urząd kanclerza pełnił Mikołaj, 
syn Tyczka. Nowy system dostojeństw bardziej przystawał do wzorców znanych 
personelowi kancelarii i zdecydowanie ułatwiał rozeznanie wśród dostojników 
tychże ziem. Można zatem pokusić się o wniosek, że pracownicy kancelarii 
mieli realny wpływ na kształtowanie porządku administracyjnego na terenach, 
którymi w różnych okresach władał opolski książę. Niestety stan bazy źródłowej 
uniemożliwia określenie, do jakiego stopnia wpływali oni na dobór personalny 
osób sprawujących określone urzędy.

Uchwycenie zakresu udziału personelu kancelaryjnego w sprawowaniu 
władzy jest niezwykle trudne. Prezentując poszczególne aspekty działalności 
polityczno-gospodarczej księcia Władysława II Opolskiego, nie sposób nie 
dostrzec, jak wiele pracy, ale także wiedzy i inwencji, było udziałem tych osób. 
Brak źródeł, które pozwoliłyby jednoznacznie wskazać inicjatorów i wykonawców 
konkretnych działań, sprowadza nas jedynie do ogólnej konkluzji: personel 
kancelaryjny niewątpliwie aktywnie uczestniczył w sprawowaniu władzy księcia 
Władysława.

191 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 77.
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Streszczenie

KANCELARIA KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II OPOLCZYKA 
– ORGANIZACJA, PERSONEL, ZADANIA

Kancelaria książęca była miejscem, w którym zamysłom władcy nadawano 
formy prawne. Dokonując analizy zadań i prerogatyw jej przypisanych, musimy 
uświadomić sobie, że realizowały je konkretne osoby. Poza spisywaniem 
dokumentów personel kancelaryjny czynnie uczestniczył w sprawowaniu władzy. 
Istotnym jest zatem możliwie najpełniejsze rozpoznanie składu personalnego oraz 
organizacji kancelarii Władysława Opolczyka.
Słowa kluczowe: kancelaria książęca; Władysław Opolczyk; personel kancelaryjny

Summary

CHANCELLERY OF PRINCE WLADYSLAW II OPOLCZYK 
– ORGANIZATION, PERSONNEL, WORKS

The Prince legal practice was the place where it was supposed to give law forms 
ruler. To analyse its tasks and entitlement, we have to perceive that they were done 
by particular people. Besides of writing down documents, the legal practice per-
sonnel also took part actively in conducting authorities. So it is really important 
to find out who was included in prince legal practice and how the legal practice of 
Władysław Opolczyk was organized.
Keywords: The Prince legal practice; Władysław Opolczyk; the legal practice 
personnel
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CZĘSTOCHOWSKIE TEKI HISTORYCZNE, TOM VII, CZĘSTOCHOWA 2017

o. Jan Stanisław Rudziński
(OSPPE Jasna Góra)

JASNOGÓRSKIE REGALIA. 
W 300-LECIE KORONACJI OBRAZU 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JASNEJ GÓRZE

Sanktuarium Jasnogórskie w 2017 r. przeżywa wyjątkowy jubileusz. Upływa 
bowiem 300 lat od pierwszej w dziejach naszego narodu koronacji Cudownego 
Obrazu Matki Bożej. Wydarzenie to było potwierdzeniem tytułu królewskości 
Matki Bożej w stosunku do narodu polskiego, dokonanym przez Kościół w osobie 
papieża Klemensa XI. W tym opracowaniu spotkamy się zatem z kontrastem, 
z jednej strony ukazana zostanie rzeczywistość nadprzyrodzona – rola Maryi 
w Dziele Odkupienia, z drugiej typowo ziemskie myślenie w podkreślaniu idei 
Królewskości poprzez koronację Jej wizerunku.

Od ponad sześciuset lat Jasnogórska Bogurodzica otaczana jest 
nieprzerwanym, żarliwym kultem, w którym nierozerwalnie splata się cześć  
i miłość dla Maryi z dostojeństwem królewskiego majestatu, jakim otacza się 
Ją jako Królową Polski i Orędowniczkę Narodu. Dzieje Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej od momentu pojawienia się na Jasnej Górze aż do czasów 
współczesnych związane są z losami Polski. Cudowny Wizerunek Jasnogórskiej 
Bogurodzicy od początku powstania Sanktuarium uznany został za relikwię 
Królestwa Polskiego, otoczony powszechnym kultem tak przez władców, jak  
i wszystkie stany, od stuleci stanowi jeden z elementów świadomości narodowej1.

Korona jako symbol królewskości Maryi posiada w ikonografii 
chrześcijańskiej bardzo stare tradycje. Sam akt koronacji w niebiosach stał się, 
zwłaszcza w Europie północnej, jednym z czołowych tematów średniowiecznych 
portali i ołtarzy. Wcześniej korona, przedstawiana najczęściej w formie diademu, 
pojawia się w wyobrażeniach Matki Bożej z Dzieciątkiem, a zwłaszcza  
w monumentalnych, rzeźbiarskich grupach Matki Bożej Tronującej. W naszym 

1 S. Szafraniec, Jasna Góra. Studium z dziejów kultu M.B. Częstochowskiej, [w:] Sacrum Poloniae 
Millenium: rozprawy, szkice, materiały, historyczne, t. IV, Rzym 1957; A. Witkowska, Najstarsze 
źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego, „Studia Claromontana” 1981, t. I, s. 58–77; 
B. Kumor, Austriackie władze zaborcze wobec kultu Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę 
(1772–1809), ibidem, s. 77–97; Z. Zieliński, Wielkopolskie pielgrzymki na Jasną Górę w czasie 
niewoli narodowej, ibidem, s. 98–108; Z.Z. Jabłoński, Kult maryjny na Jasnej Górze w latach 1864–
1914, ibidem, s. 121–142.
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kraju korony spotykamy zarówno w kamiennych rzeźbach Madonn pochodzących 
z Wysocic i Goźlic, znajdujących się w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, 
jak i w małej figurce w Bardzie na Śląsku. Ta figurka tronującej Matki Bożej  
z Dzieciątkiem z Barda, to Matka Boża Strażniczka Wiary. Według najnowszych 
ustaleń jest ona najstarszym tego typu przedstawieniem Madonny na ziemiach 
polskich2. Z pewnym opóźnieniem motyw korony na głowie Maryi, przedstawianej 
jako Matka z Dzieckiem na ręku, pojawia się w malarstwie tablicowym zachodnim. 
Jeszcze później zaistniał on na ikonach, gdzie pojawił się być może na skutek 
inspiracji łacińskiej. Podkreślenie symbolicznej roli korony znajduje szczególny 
wyraz u starych mistrzów niderlandzkich, gdzie korona unoszona jest w powietrzu 
nad głową Maryi przez aniołów. Rozpowszechnienie tego motywu ma oczywiście 
głębszy sens teologiczny, wiążący się w pierwszym rzędzie z królewskością 
Maryi. Również już od średniowiecza znane jest ozdabianie obrazów srebrnymi 
blachami, ale geneza tego zwyczaju jest pochodzenia wschodniego i ma znaczenie 
o wiele bardziej mistyczne i arealistyczne w porównaniu z zachodnim sposobem 
dekoracji3.

Niemal od początku Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej obdarzany został 
tytułem Królowej Narodu. Już w połowie XVI w. sławił Ją Grzegorz z Sambora 
jako Królową Polski i Polaków4. Król Jan II Kazimierz Waza składając śluby we 
Lwowie (1 IV 1656 r.), w których zobowiązał się do gruntownej odnowy moralnej 
narodu, nazwał Matkę Bożą Patronką i Królową Polski. Do ugruntowania tego 
tytułu Maryi bardzo mocno przyczyniła się koronacja papieskimi koronami w dniu 
8 września 1717 r.5

Korona jako wotum i wyraz szczególnej czci okazywanej Maryi w Jej 
wizerunku jest zjawiskiem znanym już we wczesnym średniowieczu. Ofiarowanie 
korony długo zachowywało wyłącznie wotywny charakter, właściwy dla prywatnej 
dewocji, bez szczególnego eksponowania treści głębszych teologicznie. Stając 
się jednak z upływem czasu częściej praktykowanym zwyczajem, w okresie 
potrydenckim objęte zostało regulacją prawno-liturgiczną. Z tym wiązało się  
o wiele mocniejsze akcentowanie sakralnych walorów samego aktu koronacji 
wizerunku. W latach trzydziestych XVII w. koronacje podporządkowane zostały 
regułom ustalonym w Rzymie przez Kapitułę Bazylki Św. Piotra na Watykanie,  
a sformułowanym na polecenie kardynała Aleksandra Sforzy w związku  
z koronacją obrazu Santa Maria della Febbre (27 sierpnia 1631 r.). Ówczesne 
reguły, ze stosownymi uzupełnieniami, obowiązują do dziś6.

2 Badania przeprowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marka Krąpca ujawniły, że została 
ona wykonana z drewna lipowego na początku XI w. Vide: Ks. Daniel Marcinkiewicz, Unikatowe 
odkrycie przy renowacji zabytkowej figury Matki Bożej Bardzkiej, http://niedziela.pl/artykul/21896/
Unikatowe-odkrycie-przy-renowacji [dostęp: 21.07.2017].
3 A. Witkowska, Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717–
1992, [w:] Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od 
XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowej, Kraków 1996, s. 87–89.
4 Grzegorz z Sambora, Censtochova, Cracoviae 1568.
5 E. Smulikowska, Korony i sukienki obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jako przejaw kultu 
Królowej Korony Polskiej, „Studia Claromontana” 2005, t. XXIII, s. 55–88.
6 M. Janocha, O koronacjach obrazów Matki Boskiej, [w:] J.S. Pasierb, M. Janocha, Polonica 
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Pierwotnie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, jeszcze jako ikona 
Hodegetrii, przeznaczony był do umieszczenia w ikonostasie i nie posiadał żadnych 
dodanych ozdób. Zdobiły go wówczas wyłącznie własne pogrubione nimby, które 
pokrywał złocony relief wykonany w kredowej zaprawie. Pozostając przez długi 
czas w świątyni, wizerunek Matki Bożej mógł się stać przedmiotem szczególnej 
czci, a w ślad za tym mógł też otrzymać dekorację ze srebrnej, trybowanej blachy 
pokrywającej nimby, a nawet tło i obramienie. Świadczą o tym ślady czytelne  
w rentgenogramie, jakie pozostały po tych dekoracjach7. 

Informacje o tym, że Obraz Matki Bożej na ziemiach polskich od początku 
był przyozdabiany cennymi dekoracjami – szaty Maryi i Dzieciątka błyszczały 
od klejnotów, tło i odwrocie zasłaniały srebrne i złote blachy – znajdujemy  
w Translatio tabulae, dokumencie sporządzonym przez ks. Władysława Opolczyka, 
fundatora klasztoru paulinów na Jasnej Górze8. W takiej oprawie obraz przybył na 
Jasną Górę. W następnych wiekach przyjął się zwyczaj zawieszania na nim koron. 

Po raz pierwszy korona na jasnogórskim wizerunku pojawiła się zapewne 
jako prywatne jeszcze wotum. Za najbardziej prawdopodobny moment uznawana 
była naprawa obrazu po jego uszkodzeniach spowodowanych zrywaniem 
kosztownej dekoracji podczas napadu rabusiów w 1430 r.9 Obraz ozdobiony został 
na polecenie króla Władysława II Jagiełły diademami oraz srebrnymi i złoconymi 
blachami10. Przekonanie, że już wówczas głowę Maryi zdobiła korona, przyjmuje 
się na ogół jako pewnik, gdyż widać ją na najstarszych drzeworytach z XVI w.11 
Zważywszy jednak na niewielkie ich podobieństwo do oryginału, a także na 
zupełną dowolność w traktowaniu poszczególnych fragmentów obrazu, korona, 
jaką ukazują drzeworyty, może być jednak wytworem wyobraźni12. 

Niewątpliwe potwierdzenie istnienia korony zdobiącej głowę Marii 
znajdujemy dopiero we wczesnych kopiach malarskich z XVII w. Wówczas 
też, z pewnym opóźnieniem, pojawiła się na nich druga korona na głowie 
Dzieciątka, która już od tego momentu pozostała trwałym elementem wizerunku. 

artystyczne w zbiorach watykańskich, Warszawa 2000, s. 186–188; A. Witkowska, Koronacja 
obrazów, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX, Lublin 2002, kol. 884.
7 W. Kurpik, Częstochowska Hodegetria, Łódź-Pelplin 2008, s. 105.
8 Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis, quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus, 
Archiwum Jasnogórskie, sygn. II, 19, rkps 662, k. 216-220; E. Smulikowska, Ozdoby obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej jako zespół zabytkowy, „Roczniku Historii Sztuki” 1974, t. X, s. 179–180; 
W. Kurpik, Częstochowska Hodegetria…, s. 105.
9 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Program ideowy koron Władysławowskich, „Studia Claromontana” 
1985, t. VI, s. 47–62.
10 Owe diademy nie zachowały się, natomiast trybowane złote i srebrne blachy pokrywające tło  
i nimby istnieją do dziś. Studium o przemianach ozdób Wizerunku Jasnogórskiego opracowane 
przez Ewę Smulikowską podaje kilka przykładów wczesnych kopii Obrazu, świadczących o tym, że  
u schyłku XVI w. i w początkach następnego ozdabiały go nie tylko korony, ale także inne elementy. 
Vide: E. Smulikowska, Ozdoby obrazu…, s. 181–183.
11 E. Smulikowska, Ozdoby obrazu…, s. 183–188; T. Chrzanowski, M. Kornecki, op. cit., s. 48;  
J. Golonka, Ołtarz Jasnogórskiej Bogurodzicy. Treści ideowe oraz artystyczne kaplicy i retabulum, 
Jasna Góra 1996; J. Golonka, J. Żmudziński, Matka Boża Jasnogórska – co wiemy o Cudownym 
Obrazie, Jasna Góra 2004; W. Kurpik, op. cit., s. 185.
12 W. Kurpik, op. cit., s. 185.
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Z upływem czasu pojawiły się na obrazie różne korony, fundowane jako wota 
przez dobrodziejów klasztoru, a także przez samych paulinów13. Choć na ogół 
nie stanowiły one elementu trwale związanego z obrazem, mogły, zwłaszcza we 
wcześniejszych okresach, znajdować się na nim przez dłuższy czas. Najstarsza 
znana z ikonografii korona Matki Bożej przypominała w swej sylwetce gotycką 
jeszcze otwartą obręcz ze sterczynami w kształcie trójliści. Taką ją widzimy na 
wczesnych kopiach z XVII w. Korona, którą Dzieciątko z pewnym opóźnieniem 
również otrzymało, miała już formę zamkniętą. Podobną, lecz nie tę samą, miało 
Ono jeszcze w 1635 r., gdy swój diadem z dedykacją Tibi Maria ofiarował na obraz 
Matki Bożej król Władysław IV Waza14. Wierną dokumentację tego królewskiego 
daru stanowią liczne kopie15. Koronę z dedykacją Tibi Jesu Dzieciątko otrzymało 
później. Ukazuje je miedzioryt na odwrocie frontispisu Diva Claromontana, dzieła 
paulina Andrzeja Gołdonowskiego wydanego w 1642 r.

Przed 1642 r. król Władysław IV przekazał dwie nowe korony. Zatem 
zewnętrzne przejawy kultu decydowały o ogólnym wyglądzie Obrazu. Korona 
dedykowana przez króla Marii pokryta była w całości elementami dekoracyjnymi, 
spośród których wyróżniały się motywy pasyjne, odpowiadające pasyjnej idei 
dzieła16. To pierwsza tego rodzaju korona Jasnogórskiej Bogurodzicy z określonym 
programem ideowym i teologicznym, w tym wypadku nawiązującym do 
cierpienia, jakie stało się też udziałem króla. Koronę wykonano z kameryzowanych  
i emaliowanych precjozów, których forma i wielkość podporządkowane były 
ogólnej płaszczyźnie kompozycji, swą sylwetą przypominającej diadem.  
W zamierzeniu miała to być korona zamknięta, lecz kształt jej kabłąków przy 
łączeniu w środku miał opadać nieco ku dołowi, zataczał półokrąg, co dawało 
ową nietypową sylwetkę mitry lub diademu. Tę środkową kulminację podkreślał 
jeszcze bardziej umieszczony na szczycie Chrystogram w promienistej glorii, 
z obu stron podtrzymywany przez dwa anioły. Poniżej, na pionowej osi całej 
kompozycji, znajdowało się wyobrażenie Matki Bożej Siedmiu Boleści – Maryja 
siedząca i krzyżująca dłonie na sercu, w którym utkwiło siedem mieczów. 
Leżące u Jej stóp, usytuowane horyzontalnie, zdjęte z krzyża ciało Zbawiciela, 
stanowiło jednoznaczne odniesienie do wyobrażenia Piety. W tym zestawieniu 
na myśl przychodzi  wątek współcierpienia Maryi oraz Jej uczestnictwo w dziele 
odkupienia17. 

Można tutaj przypomnieć intencję króla, powód ofiarowania wotum za ulgę 
„w ciężkich bardzo kamienia bólach”18. Motywem inspirującym całości wydaje się 
po prostu ból, ten zwykły, w ludzkim wymiarze, doświadczany wspólnie z ludźmi, 
także przez ludzką naturę Chrystusa. Doświadczył tego bólu również Władysław 
IV, stąd odniesienie do męki i następującego po niej zbawienia; to w królewskim 

13 J. Golonka, J. Żmudziński, op. cit., s. 90.
14 T. Chrzanowski, M. Kornecki, op. cit., s. 47–62.
15 Ilustracje oraz reprodukcje: W. Kurpik, op. cit., s. 151–183.
16 T. Chrzanowski, M. Kornecki, op. cit., s. 48.
17 Ibidem, s. 58.
18 A. Nieszporkowitz, Odrobiny ze stołu królewskiego Królowej Nieba i Ziemi…, Jasna Góra 1733, 
s. 300.
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wydaniu dziękczynna modlitwa, jak przystało na monarchę, wyrażona w złocie  
i klejnotach. Dopełnieniem ideowych wątków korony były niewielkie wyobraże-
nia „Arma Christi”, pokrywające jej obręcz. Patrząc na koronę dostrzec można 
było (patrząc od lewej): dwie skrzyżowane rękawice, lampę z mieczem św. Piotra, 
kości i suknię Chrystusa, o którą je rzucano, krzyż z gąbką na trzcinie i włócznią, 
w układzie powtarzającym wschodni emblemat Nika, Veraicon usytuowany na 
pionowej osi kompozycji pod ciałem Chrystusa, następnie młotek z obcęgami, 
rózgi skrzyżowane z biczem, drabinę z kolumną oraz misę i dzban Piłata. U góry na 
kabłąkach były litery napisów TIBI S oraz MARIA. Wielka szkoda, że to dzieło nie 
przetrwało do naszych czasów. Zachowane jego relikty zostały zidentyfikowane na 
sukience rubinowej Cudownego Obrazu19. Bardzo pomocne ocenie jak wyglądało 
to dzieło są liczne kopie wizerunku Jasnogórskiej Bogurodzicy, ukazujące z wielką 
dokładnością precjoza korony.

Interesującą informację o koronie Dzieciątka z programem ideowym  
i ikonograficznym, podaje J. Golonka20. Wyobrażona miała być na niej Trójca 
Święta adorowana przez pustelników: św. Pawła i św. Antoniego. Korona miała 
kształt mitry, zaś ufundowana została w listopadzie 1710 r. jako tzw. korona 
pozłocista przez paulina – definitora prowincjalnego o. Konstantego Pawłowskiego. 
Potwierdzenie ofiarowania korony znajdujemy też pod datą 17 września 1716 r.: 
„R. P. Constantinus Pawłowski Ord[inis] N[ostri], koronę, którą przed lat kilka 
dał na obraz Matki Bożej, teraz odnowiwszy y kamieniami ozdobiwszy, iterum nad 
Obrazem Tejże Matki Bożej  zawiesił”21.

Ozdobienie wizerunku Jasnogórskiej Bogurodzicy koronami przysłanymi 
przez Kapitułę Bazylki Św. Piotra z błogosławieństwem papieża Klemensa XI 
miało doniosłe znaczenie. Uroczystościom mającym miejsce w 1717 r. nadano 
szczególny charakter, gdyż tego rodzaju akt papieskiej koronacji odbywał się 
w Polsce po raz pierwszy. Korony, wykonane we Włoszech przez Giovanniego 
Guardiniego, poświęcił papież, a samego aktu koronacji dokonał biskup 
chełmski Krzysztof Szembek. Przywiezione z Rzymu korony okazały się nieco 
za duże. Zaistniała więc potrzeba ich poprawienia, co wykonano, zachowując 
oryginalny kształt, a także podnosząc ich wartość materialną, dlatego też  
o. Konstanty Moszyński 20 lipca zawarł kontrakt z warszawskim złotnikiem 
Piotrem Jachimowiczem, który dodatkowo je wzbogacił dodając kamienie 
szlachetne ze skarbca jasnogórskiego22. Sylwetki koron odpowiadały formie 
otwartej obręczy, na której umieszczono rozkładające się wachlarzowo u góry 
sterczyny, uformowane z quasi roślinnych esowatych motywów, tworzących 
symetryczne układy w kształcie wioli lub liry. W koronie Matki Bożej partie 
wewnętrzne tych lir zostały wypełnione maszkaronami. Tworzyło to jednolitą 
barokową kompozycję. Wartość artystyczną swego dzieła wyraził Guardini  

19 E. Smulikowska, Ozdoby obrazu…, s. 216–221.
20 J. Golonka, Ołtarz Jasnogórskiej Bogurodzicy. Treści ideowe oraz artystyczne kaplicy i retabulum, 
Jasna Góra 1996, s. 90.
21 Archiwum Jasnogórskie, sygn. 753, s. 117.
22 J. Golonka, op. cit., s. 98; B. Kubica, Pierwsza koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej w 1717 r., „Studia Claromontana” 2007, t. XXV, s. 442–444; W. Kurpik, op. cit., 
s. 189.
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w kompozycji jubilerskiej, bez szczególnego ideowego programu. 
W dniu uroczystości panowała piękna pogoda. Pod koniec nieszporów 

wyruszyła triumfalna procesja, z biskupem koronatorem Krzysztofem 
Szembekiem, a także z niesionymi uroczyście koronami od kościoła  
św. Zygmunta. W przedsionku wielkiego kościoła na Jasnej Górze oczekiwał 
procesję prowincjał paulinów o. Konstanty Moszyński w otoczeniu ojców i braci 
paulinów jasnogórskich. Po przywitaniu pochód ruszył do wielkiego ołtarza,  
a następnie przy śpiewie Te Deum i huku dział wszyscy przeszli do kaplicy 
Cudownego Obrazu. Tam wszyscy odśpiewali Litanię Loretańską. Kiedy procesja 
wkraczała do kościoła z dział fortecznych oddano salwę, jako znak dla pozostających 
poza murami wiernych rozpoczęcia najważniejszego aktu czyli samej koronacji. 
Skoro tylko biskup koronator doszedł do ołtarza, gdzie umieszczony był Cudowny 
Obraz, oddał mu hołd i przystąpiwszy do niego umieścił podane mu korony najpierw 
na głowie Matki Bożej, a potem na główce Dzieciątka. Uroczystości trwały bardzo 
długo. Odbywały się liczne dziękczynne nabożeństwa, okolicznościowe akademie 
i dysputy teologiczne w Sali Rycerskiej. Obraz Cudowny, nadal pozostający  
w wielkim ołtarzu, był tymczasem przedmiotem wielkiej czci wiernego polskiego 
ludu, który nie mógł dla szczupłości miejsca wziąć udziału w uroczystym akcie  
i zostawał poza murami. Przy śpiewie pieśni O Gospodzie uwielbiona ukoronowany 
Obraz Matki Bożej przeniesiono w uroczystej procesji po wałach i umieszczono  
w kaplicy. Uroczystości koronacyjne trwały całą oktawę do 15 września23.

Papieska koronacja w 1717 r. miała duży rezonans społeczny, 
uwierzytelniający w powszechnej świadomości narodowej przekonanie  
o szczególnej roli Jasnej Góry, które okazało się szczególnie ważne  
w nadchodzących czasach katastrofy narodowej. Korony Klemensa XI zdobiły 
Obraz przeszło 190 lat. W najtrudniejszym dla klasztoru okresie, gdy zaborcy 
zdecydowali się już na unicestwienie zakonu, korony te zostały skradzione razem 
z perłową sukienką. Stało się to w nocy z 22 na 23 października 1909 r.24 Na 
szczęście niedługo po stracie tych koron paulini mogli przekazać społeczeństwu 
polskiemu wiadomość, że papież Pius X ufundował nowe korony. Minęło zaledwie 
siedem miesięcy od momentu kradzieży do ponownej uroczystej koronacji 
wizerunku, która miała miejsce 29 maja 1910 r. Aktu koronacji dokonał biskup 
kujawski Stanisław Zdzitowiecki25.

Walory artystyczne daru papieża św. Piusa X można ocenić bardzo wysoko. 
Pod względem jubilerskim jest to wyrób złotniczy o bardzo wysokiej wartości. 
Obydwie korony reprezentują typ koron otwartych, zwieńczonych stylizowanymi 
sterczynami zakończonymi w przypadku korony Matki Bożej gwiazdami, 
na koronie Dzieciątka zaś rubinami ujętymi w kolistą dekorację. Korpus obu 
koron zdobi stylizowana dekoracja o motywach akantu, wśród niej znajdują się 

23 B. Kubica, O. Konstanty Moszyński, paulin – biskup, „Studia Claromontana” 1988, t. X, s. 136–
194; idem, Pierwsza koronacja cudownego obrazu …, s. 445–458; G. Prus, Koronacja Obrazu 
jasnogórskiego w roku 1717, [w:] Kościół w czasie przełomu, red. M. Kowalczyk, Szczebrzeszyn 
2016, s. 71–94.
24 „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 80, s. 1–2; ibidem, nr 81, s. 1–4.
25 J. Obłąk, Kult Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji warmińskiej do r. 1939, „Studia 
Claromontana” 1981, t. I, s. 119; W. Kurpik, op. cit., s. 190.
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stylizowane główki aniołków. Każda z koron z kolei jest podtrzymywana przez 
parę pełno plastycznie wyobrażonych aniołków wykonanych z emalii. Korony 
podzielone są na trzy poziome strefy oddzielone od siebie sznurem kamieni 
szlachetnych.

Nie mniejsza niż artystyczna jest ideowa wartość koron, co wyraża się tak  
w doborze materiału, jak i jego symbolice. Złoty kolor zawsze był symbolem 
nieba. Złote tło mozaik, zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej, wskazuje na niebieski 
żywioł czystego światła, w którym mieszka Bóg ze swoimi świętymi. Powinno się 
ich przedstawiać nie w otoczeniu ziemskim, lecz we właściwym im świecie. Złota 
aureola, czyli nimb ma to samo znaczenie. W symbolice biblijnej złoto wyraża nie 
tylko coś kosztownego, ale też wyobraża to, co jest najcenniejsze. Najczęściej jest 
symbolem mądrości. Podobnie inne wielkie wartości ludzkiego życia porównuje 
Pismo Św. ze złotem: „wierny, prawdziwy przyjaciel” (Syr 6,15), „dzielna żona” 
(Syr 7,19) „cenniejsi są niż złoto”.

Brylanty i rubiny dekorujące korony mają również wymowę symboliczną. 
Diament, surowiec do wykonywania brylantów, dzięki swej rzadkości, niezwykłej 
twardości i z powodu wspaniałego blasku, jest najbardziej drogocennym wśród 
kamieni szlachetnych – „regina gemmarum”. Znany i ceniony od starożytności, 
jako ozdoba korony cesarskiej, był symbolem odwagi, stałości i niezwyciężoności. 
Miał, jak zresztą wszystkie inne kamienie szlachetne, znaczenie apotropaiczne  
– noszono go dla obrony przed wszelkim nieszczęściem i wszystkimi zakusami 
zła. W średniowieczu poeci opiewali diament jako symbol wierności.

Siedem czerwonych rubinów wieńczących koronę Dzieciątka symbolizuje 
doskonałość Zbawczej Ofiary Chrystusa, dodatkowo podkreślonej przez 
dekorowany brylantami krzyż, umieszczony w centrum korony Dzieciątka26.

Zwieńczona gwiazdami korona Matki Bożej jest plastycznym 
odzwierciedleniem apokaliptycznej Niewiasty „obleczonej w słońce, mającej 
księżyc pod stopami, na której głowie korona z gwiazd dwunastu” (por. Ap 12,1). 
Nie jest istotne tutaj, że gwiazd jest dziewięć. Właśnie płaskość wykonania korony 
i jej ukazanie „en face”, sprawia, że możemy wyobrazić sobie pozostałe gwiazdy 
jako niewidoczne, znajdujące się z tyłu korony. Liczba dwanaście ma tutaj znaczenie 
symboliczne: „numerus electionis” – czyli liczba wybraństwa. Ogólna symbolika 
gwiazd jest wyrazem myśli Bożej, według której stworzone życie koncentruje się 
– zgodnie z planem Bożym – na Bogu i dopełnia przeznaczenia, które wyznaczył 
mu Bóg. On jest niewidzialnym centrum wszystkich rzeczy. Wszelkie życie dąży 
do Niego i koncentruje się w Nim. Najbardziej istotna treść biblijnej symboliki 
gwiazd zasadza się na odniesieniu jej do Chrystusa. Prorok Moabitów, Balaam, 
mówi o Mesjaszu: „Widzę Go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: 
wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło” (Lb 24,17). Wizja ta 
jest też zapowiedzią królestwa Chrystusowego, ponieważ na Wschodzie oddawano 
królowi należny hołd, nazywając go „Słońcem”, „Gwiazdą” albo „Wschodem 
słońca”. Gdy nadeszła pełnia czasu, trzem magom ze Wschodu, szukającym 
nowonarodzonego króla żydowskiego, ukazała się niezwykła gwiazda, osobliwe  
i wywołane przez Boga zjawisko astronomiczne. Chrystus w Apokalipsie św. Jana 
nazywa siebie „Gwiazdą świecącą poranną” (22,16). W liturgii Wielkiej Soboty 

26 Szerzej na temat symboliki – vide: E. Smulikowska, Ozdoby obrazu…, s. 191–221.
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Kościół śpiewa w Exultet: „Słońce (gwiazda poranna) nie znające zachodu; Jezus 
Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem”.  
O wybranych mówi Pismo św., że będą świecić jak gwiazdy na firmamencie nieba.

Sanktuarium jasnogórskie ciągle się rozwija, można ten fakt dostrzec 
we współczesnych koronach – regaliach stanowiących widomy znak czci dla 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Są to Korony Milenijne wraz  
z sukienką z 1966 r., korony i Sukienka Miłości, Wdzięczności, Cierpienia  
i Nadziei, Sukienka Zawierzenia.

Podsumowując powyższe rozważania można zaryzykować twierdzenie, że 
darowane w historii regalia – korony niejako dopełniają Wizerunku Najświętszej 
Maryi Panny jako Królowej. Chociaż przesłanie teologiczne płynące z kontemplacji 
Wizerunku jest bogate, to jednak właśnie korony w pełni ukazują Maryję jako 
Królową. Sama koronacja Cudownego obrazu Matki Bożej była nie tylko 
pierwszą w Polsce, ale i pierwszą poza Rzymem tego typu uroczystością, w której 
użyto koron papieskich. Ten fakt świadczy o randze Sanktuarium Jasnogórskiego  
w historii Kościoła Powszechnego.
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Streszczenie

JASNOGÓRSKIE REGALIA. W 300-LECIE KORONACJI OBRAZU 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA JASNEJ GÓRZE

Cudowny Wizerunek Jasnogórskiej Bogurodzicy od początku powstania 
sanktuarium uznany został za relikwię Królestwa Polskiego, otoczony 
powszechnym kultem tak przez władców, jak i wszystkie stany, od stuleci 
stanowi jeden z elementów świadomości narodowej. Niemal od początku 
Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej obdarzano tytułem Królowej Narodu. 
Ozdobienie wizerunku Jasnogórskiej Bogurodzicy koronami przysłanymi przez 
Kapitułę Watykańską z błogosławieństwem papieża Klemensa XI miało doniosłe 
znaczenie. Uroczystościom, które odbyły się w 1717 r., nadano szczególnie 
uroczysty charakter, gdyż tego rodzaju akt papieskiej koronacji odbywał się  
w Polsce po raz pierwszy. Papieska koronacja w 1717 r. miała duży rezonans 
społeczny, uwierzytelniający w powszechnej świadomości narodowej przekonanie  
o szczególnej roli Jasnej Góry, które okazało się szczególnie ważne w nadchodzących 
czasach katastrofy narodowej. Korony Klemensa XI zdobiły Obraz przeszło 190 
lat. W najtrudniejszym dla klasztoru okresie, gdy zaborcy zdecydowali się już na 
unicestwienie zakonu, korony te zostały skradzione razem z perłową sukienką. 
Stało się to w nocy z 22 na 23 października 1909 r. Na szczęście niedługo po stracie 
tych koron oo. paulini mogli przekazać społeczeństwu polskiemu wiadomość, że 
papież Pius X ufundował nowe korony, które do dziś zdobią Cudowny Obraz 
Matki Bożej. Sanktuarium jasnogórskie ciągle się rozwija, można ten fakt 
dostrzec we współczesnych koronach – regaliach stanowiących widomy znak czci 
dla Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Koronacja Cudownego obrazu 
Matki Bożej była nie tylko pierwszą w Polsce, ale i pierwszą poza Rzymem tego 
typu uroczystością, w której użyto koron papieskich. Ten fakt świadczy o randze 
Sanktuarium Jasnogórskiego w historii Kościoła Powszechnego.
Słowa kluczowe: klasztor jasnogórski, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 
koronacja obrazu

Summary

THE JASNA GÓRA REGALIA. ON THE 300TH ANNIVERSARY OF 
THE CORONATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY’S PICTURE 

AT JASNA GÓRA

When the Sanctuary of Jasna Góra was founded, the Miraculous Picture of the 
Mother of God was immediately considered to be a relic of the Polish Kingdom. 
Worshipped both by the rulers and by people of all social positions, for hundreds 
of years the picture has been one of the elements of the Polish national awareness. 
Almost from the very beginning the image of Madonna of Jasna Góra was given 
the title the Queen of the Nation. The Chapter of Vatican sent Jasna Góra the 
blessing of Pope Clement XI and the crowns for the decoration of the Mother of 
God’s picture. That very important celebration took place in 1717 and it was the 
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first act of pontifical coronation that occurred in Poland. The canonical coronation 
of 1717 strongly influenced the whole society as it confirmed the nation’s general 
conviction of the special role of Jasna Góra, which turned out to be particularly 
important during the times of the nation’s disaster that were about to come soon. 
The crowns of Clement XI decorated the Picture for more than 190 years. During 
the most difficult times for the monastery, when the occupants decided to destroy 
the place, those crowns were stolen along with the pearl robe. It happened at night 
between 22nd and 23rd October 1909. Fortunately, soon after losing those crowns, 
the Pauline fathers could announce to the Polish people that Pope Pius X founded 
new crowns which have adorned the Miraculous Image of Madonna until now. The 
Sanctuary of Jasna Góra is still developing, which is reflected in the contemporary 
crowns – regalia that are a visible sign of the worship of the Blessed Virgin Mary, 
the Queen of Poland. The coronation of the Miraculous Picture of the Mother of 
God was not only the first celebration in Poland of such kind, but it was also the 
first coronation which took place outside Rome with the use of papal crowns. Such 
fact confirms the importance of the Jasna Góra sanctuary in the history of the 
Catholic Church.
Keywords: the Jasna Góra monastery, the Mother of God image, the picture 
coronation.

o. Jan Stanisław Rudziński
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STRUKTURA SPOŁECZNA I WŁASNOŚCIOWA WSCHODNICH 
RUBIEŻY DAWNEGO POWIATU LELOWSKIEGO W ŚWIETLE 

AUSTRIACKICH STATYSTYK Z POCZĄTKU XIX WIEKU

W następstwie drugiego i trzeciego rozbioru Polski dawny powiat lelowski, 
najdalej na północny-zachód wysunięta część województwa krakowskiego, 
został rozdzielony między zabory pruski i austriacki. W 1793 r. od województwa 
krakowskiego odpadła część powiatu lelowskiego z Częstochową i Kłobuckiem, 
która znalazła się w granicach Prus Południowych i została zorganizowana jako 
powiat częstochowski w departamencie piotrkowskim1. Dwa lata później Prusy 
zajęły dalszą część powiatu lelowskiego aż po rzekę Pilicę. Obszar ten, razem  
z Księstwem Siewierskim i skrawkami powiatu krakowskiego, utworzył tzw. 
Nowy Śląsk, który został włączony do prowincji Śląsk2. Pozostała część powiatu 
lelowskiego, tj. 52 miejscowości leżące na prawym brzegu Pilicy, weszły wówczas 
w skład zaboru austriackiego3. 

Niniejszy szkic ma na celu przedstawienie struktury społecznej  
i własnościowej części dawnego powiatu lelowskiego, która znalazła się  
w granicach trzeciego zaboru austriackiego. Podstawę źródłową do tego tematu 
stanowią urzędowe wykazy i statystyki z lat 1801 i 1808, przechowywane  
w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz w Centralnym Państwowym Archiwum 
Historycznym Ukrainy we Lwowie.

1 W 1798 r. siedzibę departamentu przeniesiono do Kalisza. Vide: Charte von Süd-Preussen, 
Entworfen von L. F. Güssefeld, Nürnberg bei den Homännl. Erben 1794; J. Wąsicki, Ziemie polskie 
pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806. Studium historycznoprawne, Wrocław 1957, 
s. 130; Z. Włodarczyk, Wieluńskie w dobie Prus Południowych 1793–1806, Wieluń 2005, s. 34; 
Cz. Michalski, W okresie wojen napoleońskich i powstań narodowych, [w:] Kłobuck. Dzieje miasta  
i gminy (do roku 1939), red. F. Kiryk, Kraków 1998, s. 247.
2 General Karte von Ost-West-Süd und Neu Ostpreussen, dem Grenz Tractate vom Jahre 1797 
gemässentworfen, nach den jetzihen 8 Kammer Departements abgetheilt, und mit den neu angelegten 
Post-Coursen versehen, von D. F. Sotzmann, Berlin 1798.
3 Więcej na temat podziałów politycznych i administracyjnych województwa krakowskiego, w tym 
także powiatu lelowskiego, w latach 1772–1815 – vide: Ł. Jewuła, T. Kargol, K. Ślusarek, Dwór, 
wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1722–1815, Kraków 2015, 
s. 21–26.
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Z 1801 r. pochodzi wykaz główny miejscowości Zachodniej Galicji, 
zawierający dane o ich właścicielach, liczbie domów i ludności oraz przynależności 
administracyjnej. Ten dwutomowy dokument, liczący łącznie blisko dwa tysiące 
stron, nie był dotąd szerzej wykorzystywany przez badaczy4. Ma on układ 
tabelaryczny, przy czym tabela zawiera pięć głównych rubryk: 1. Ortschaften 
(nazwa miejscowości); 2. Derselben Eigenschaften (tejże właściwość, tj. charakter 
osadniczy), 3. Namen derselben: Dominien, Erbeigentümer, Pfand-, Pacht, 
lebenslänglicher oder emphiteutischer Besitzer (nazwa dominium i nazwisko 
właściciela oraz dzierżawcy lub posesora zastawnego, dożywotniego czy 
emfiteutycznego); 4. Diese Ortschaftem liegen im: gegenwärtigen westgalizischen 
Kreise, Pfarreibezirke, vormahligen polnischen Bezirke, Woywodschaftanteile 
(ta miejscowość leży w obecnym zachodniogalicyjskim cyrkule i parafii oraz  
w dawnym polskim powiecie i województwie); 5. Stand derselben: Häuser, 
Seelen (liczba domów i ludności w tej miejscowości).

W rubryce pierwszej nazwy miejscowości leżących w Zachodniej Galicji, 
czyli w III zaborze austriackim, podawano w układzie alfabetycznym, przy czym 
jeśli nazwa była dwuczłonowa (np. Chlewska Wola), zamieszczano ją dwukrotnie 
pod odpowiednimi literami alfabetu. W rubryce drugiej podawano charakter 
osadniczy miejscowości, np. miasto, miasteczko, wieś, folwark, pustkowie itp. 
Jeśli dana miejscowość składała się z kilku elementów osadniczych (np. miasta, 
przedmieścia, wsi, folwarku), z reguły ten fakt odnotowywano. W wypadku gdy 
osada była podzielona między kilku właścicieli, sytuację taką rejestrowano w ten 
sposób, że dla każdego dziedzica zamieszczano oddzielny wpis (w związku z tym 
jedna miejscowość mogła być ujęta w wykazie wielokrotnie).

Rubryka trzecia nie wymaga większego komentarza poza tym, że  
w warunkach zaboru austriackiego dominium było jednostką administracyjno-
majątkową grupującą miejscowości pozostające w rękach jednego właściciela.

Kolumna czwarta również nie wymaga dodatkowego opisu. Można jedynie 
wspomnieć, że w przypadku przynależności osad do poszczególnych cyrkułów 
odnotowywano zmiany jakie zaszły po 1801 r.5 Dokonywano tego poprzez 
skreślenie starej i nadpisanie nowej nazwy cyrkułu. Oznacza to, że wykaz używany 
był przez administrację austriacką przynajmniej do 1809 r., czyli do momentu 
utraty ziem III zaboru na rzecz Księstwa Warszawskiego.

W ostatniej rubryce podawano liczbę domów i mieszkańców, przy czym, 
jeśli dana miejscowość podzielona była między kilku właścicieli, dane te z reguły 
podawano łącznie.

Wykaz miejscowości Zachodniej Galicji z 1801 r. ma bardzo dużą wartość 
poznawczą. Szczególnie cenne są zawarte w nim dane na temat właścicieli  
i dzierżawców majątków. Pozwalają one bardzo precyzyjnie określić strukturę 

4 Hauptindex über die sämmentlichen Westgalizischen Ortschaften. Unter dem Beisatze derselben 
Eigenschaften, Dominien, Besitzer, Pfarreyen, polnischen Bezirke, und Woiewodschaftsantheile, 
dann ihrer Häuser und Seelen. Iten Theil von Litt. A bis N. IIten Theil von Litt. O bis Z, ЦДІАЛ,  
ф. 146: Namiestnictwo, оп. 102, спр. 1-2. Jako pierwsi źródło to wykorzystali: Ł. Jewuła, T. Kargol  
i K. Ślusarek przy opracowywaniu monografii Dwór, wieś i plebania….
5 Podział administracyjny Zachodniej Galicji ulegał częstym zmianom. Więcej na ten temat – vide: 
T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795–1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po 
III rozbiorze, Lublin 1976, s. 295–316.
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własności. W dokumencie tym uwzględniano bowiem wszystkie prawnie 
wyodrębnione części miejscowości (w tym także części należące do parafii, 
prebend, bractw kościelnych itp.). Mało tego, odnotowywano także złożoną 
strukturę dzierżaw, np. rejestrowano nie tylko nazwiska dzierżawców, lecz także 
posesorów zastawnych i poddzierżawców.

Dane na temat przynależności miejscowości do jednostek administracji 
terytorialnej w warunkach przed i porozbiorowych dają możliwość badania 
zmian granic, a tym samym rozpadu dawnych i tworzenia się nowych struktur 
terytorialnych6.

Dokument z 1808 r. to konskrypcyjny spis ludności i bydła dla cyrkułu 
krakowskiego7. Tego rodzaju spisy ludności przeprowadzane były na terenie Galicji  
od 1773 r., zaś na obszarze III zaboru począwszy od 1796 r.8 Ich zasadniczym 
celem było uzyskanie informacji o potencjale rekrutacyjnym i kwaterunkowym 
poszczególnych miejscowości, jak i większych terytoriów. Z reguły spisy konskryp-
cyjne realizowane były rokrocznie, ale zakres gromadzonych informacji był różny. 

Spis z 1808 r. jest dość rozbudowany9. Arkusz spisowy dzielił się na trzy 
podstawowe części. W części pierwszej określano położenie, typ i wielkość 
miejscowości. W części drugiej dokonywano kategoryzacji ludności, a w trzeciej 
– zestawiano informacje o pogłowiu bydła i koni. Na naszą szczególną uwagę zasłu-
gują fragmenty określające samą miejscowość i charakteryzujące jej mieszkańców.

Pierwsza część arkusza spisowego, dotycząca topograficzno-geograficznego 
położenia miejscowości, zawierała następujące informacje: numer porządkowy 
dominium (Nro der Dominien), nazwę dominium (Dominien), miejscowości 
(Ortschaften) i parafii (Pfarreien). W dalszej kolejności podawano rodzaj osady – 
odbywało się to na zasadzie wykazania liczby miast (Städte), przedmieść (Vorstädte), 
miasteczek (Märkte) lub wsi (Dörfer)10. Dwie kolejne rubryki określały ilość domów 
i rodzin (Häuser i Vohnparteien). Wszystkie dane podawano w układzie dominiów 
(najczęściej w porządku alfabetycznym), wyliczając wszystkie należące do nich 
miejscowości. Z reguły też dane dotyczące dominiów sumowano, podobnie jak 
poszczególne karty spisu.

6 Kwestię tę należy rozpatrywać w kontekście wpływu zmiany granic państwowych na rozbicie 
dawnych struktur terytorialnych na ziemiach polskich. Więcej na ten temat: Ł. Jewuła, T. Kargol,  
K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania…, s. 26.
7 Krakauer Kreis. Summarium über den Bevölkerungs- und Vieh Stand nach den einzelnen Ortschaf-
ten und im Zusammenhange nach ihren Dominien, ANK, Teki Antoniego Schneidra, sygn. 1866, nlb.
8 Więcej na ten temat, a także na temat samych spisów vide.: K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 
1772–1848, wyd. II, Jędrzejów-Kraków 2011, s. 11–19.
9 Wojskowy spis ludności Galicji z 1808 r. został częściowo opublikowany przez Bolesław Kumora. 
Historyk ten korzystał z sumariusza spisu przechowywanego w Haus- Hof- und Staatsarchiv  
w Wiedniu (współczesna sygnatura: Haus- Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv (1523–1918), 
Kaiser Franz Akten (1751–1844), sygn. alt 200), który jednak zawiera o wiele mniej danych niż 
arkusze zgromadzone w Archiwum Narodowym w Krakowie (sumariusz wiedeński podaje jedynie 
charakter osady, liczbę domów, rodzin i ludności). Vide: B. Kumor, Spis wojskowy ludności Galicji 
z 1808 roku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 1978, t. X, s. 39‒134; ibidem, 1980, t. XII,  
s. 117‒174; ibidem, 1984, t. XV, s. 95‒113.
10 Na arkuszu spisowym wydzielono cztery rubryki i w odpowiedniej wpisywano 1.
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Druga część arkusza konskrypcyjnego dotyczyła ogółu ludności 
(Bevölkerungs-Stand) i dzieliła się na pięć rubryk: klasyfikacja ludności męskiej 
(Klassifikation des männlichen Geschlechts), kobiety (Das weibliche Geschlecht 
überhaupt), suma ludności (Summe aller Einheimischen), dodatkowa klasyfikacja 
mężczyzn (Unter dem vorstehend klassifizirten männlichen Geschlechte sind) oraz 
obcy (Fremde).

Ludność męska klasyfikowana była według kilku kryteriów, spośród 
których największe znaczenie miał wiek oraz przydatność do służby wojskowej. 
Ogół mężczyzn dzielono więc na osiem głównych grup: duchownych (Geistliche); 
szlachtę (Adeliche); urzędników i notabli (Beamte und Honoratioren); mieszczan, 
przemysłowców i rzemieślników (Bürger, Gewerbsinhaber, Künstler); kmieci 
(Bauern); chałupników, zagrodników i mających różne zatrudnienie (Häusler, 
Gärtner und vermischter Beschäftigung); pozostałych, którzy nie zostali  
uwzględnieni dotychczas (in keine der vorigen Rubriken gehörigen und ihrer 
Qualifikation nach). Ósmą kategorię stanowiło potomstwo (Nachwuchs), które 
podzielono na dwie kategorie wiekowe: od 0 do 14 i od 15 do 17 lat. 

Analizując zaprezentowany wyżej układ rubryk spisowych, należy zauważyć, 
iż ludność męska dzielona była na dwie wyraźne części: dorosłych mężczyzn 
i potomstwo do 17 roku życia. Wśród dorosłych wyodrębniano dodatkowo tych, 
którzy już odbyli służbę wojskową lub zostali od niej uwolnieni (rubryka „pozostali”). 
Wszyscy mężczyźni w wieku 18 i więcej lat klasyfikowani byli natomiast według 
kryterium stanowo-zawodowego. Podział ten nie budzi większych wątpliwości, 
chociaż trzeba zaznaczyć, że rubryki „mieszczanie, przemysłowcy i rzemieślnicy” 
oraz „chałupnicy, zagrodnicy i mający różne zatrudnienie” miały dwojakie 
znaczenie. W przypadku wsi w pierwszej z nich zapisywano rzemieślników 
wiejskich, a w drugiej zagrodników, chałupników i komorników, zaś w przypadku 
miast odpowiednio – mieszczan (posiadających obywatelstwo miejskie) oraz 
wyrobników11.

Części dotyczące kobiet i sumy ludności są zrozumiałe i nie wymagają 
komentarza. Dwie ostatnie części arkusza odnoszące się do stanu ludności 
podają dodatkowe dane pozwalające lepiej scharakteryzować ogół mieszkańców.  
W dodatkowej klasyfikacji mężczyzn określano ich stan cywilny (podział na dwie 
grupy: żonaci oraz kawalerowie i wdowcy) oraz informowano o miejscu pobytu 
wychodźców (podział na przebywających w tej samej prowincji lub w innych 
krajach koronnych monarchii). Część zatytułowana Fremde (obcy) zawierała 
natomiast informację o miejscu pochodzenia przybyszów (z tej samej prowincji,  
z innych krajów koronnych oraz z zagranicy).

Z punktu widzenia badania przestrzeni społecznej najbardziej przydatna jest 
ta część arkusza spisowego, która charakteryzuje ludność męską12. Na tej podstawie 
można bowiem pokusić się o ustalenie struktury społecznej zarówno poszczególnych 
miejscowości, jak i większych obszarów, np. parafii, kluczy majątkowych, czy też 
cyrkułów. 

Równoczesne wykorzystanie wykazu miejscowości Zachodniej Galicji  

11 Ł. Jewuła, T. Kargol, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania…, s. 15.
12 Trzeba jednak pamiętać, że za podstawę analizy należy przyjąć ogół dorosłych mężczyzn i do tej 
liczby odnosić dane na temat liczebności poszczególnych grup stanowo-zawodowych.
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z 1801 r. oraz wojskowego spisu ludności z 1808 r. stwarza bardzo duże możliwości 
badawcze. Na podstawie pierwszego z tych dokumentów można bowiem określić 
strukturę własności ziemskiej, na podstawie drugiego – potencjał demograficzny  
i strukturę społeczną badanej zbiorowości.

Zanim przejdziemy do charakterystyki części dawnego powiatu lelowskiego, 
która znalazła się w III zaborze austriackim, spróbujmy najpierw wykreślić 
przebieg granicy między Prusami a Austrią. Za podstawę analizy mogą tu 
posłużyć dwie mapy z przełomu XVIII i XIX w., tj. opublikowana w 1929 r. Mapa 
województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788–179213 oraz mapa 
Zachodniej Galicji Antona Mayera von Heldensfelda z lat 1804–180814. Wynika 
z nich, że – idąc od północy, od styku dawnych województw krakowskiego, 
sandomierskiego i sieradzkiego w rejonie Koniecpola – granica przebiegała wzdłuż 
górnego biegu Pilicy. Do zaboru austriackiego włączono miejscowości leżące na 
prawym brzegu tej rzeki. Idąc na południe, granica dalej biegła wzdłuż Pilicy aż  
w okolice Żarnowca i Pilicy (w ten sposób do Nowego Śląska przyłączono też 
skrawek dawnego powiatu ksiąskiego). Między wsiami Kleszczowa i Wierzbka 
skręcała na południe, idąc na pewnym odcinku wzdłuż granicy między powiatami 
ksiąskim i lelowskim. W okolicach Ciszowej kordon kierował się na zachód, co 
spowodowało, że parafia Strzegowa (z wsiami Strzegowa, Kąpiołki i Smoleń) 
znalazła się po stronie austriackiej. Do Zachodniej Galicji przyłączono także najdalej 
na południe wysuniętą wieś z parafii Pilica, czyli Złożeniec oraz wieś Rodaki, 
która należała do parafii Chechło. Minąwszy wieś Hutki-Kanki, kordon graniczny 
schodził na południe w kierunki Białej Przemszy, a następnie biegł wzdłuż tej rzeki. 
Miejscowości leżące na prawym brzegu Białej Przemszy, które przed rozbiorami 
należały do powiatu krakowskiego, teraz zostały włączone do Nowego Śląska.

Jak już wspomniano, w granicach zaboru austriackiego znalazły się 52 
miejscowości z dawnego powiatu lelowskiego, które włączono w obszar cyrkułu 
krakowskiego. Nie stanowiły one jednak zwartego terytorium, dzieliły się bowiem 
na dwa dość odległe od siebie obszary. Pierwszy z nich obejmował najdalej na 
wschód wysunięte miejscowości, leżące na prawym brzegu Pilicy, które umownie 
można nazwać pograniczem lelowsko-ksiąskim. Było to w sumie 46 wsi i jedno 
przedmieście (Szczekociny) zgrupowanych w 11 parafiach: Chlewice, Dzierzgów, 
Goleniowy, Kosów, Kuczków, Moskorzew, Nagłowice, Nakło, Przyłęk, Słupia 
i Szczekociny. Warto w tym miejscu dodać, że parafie Nakło i Szczekociny 
zostały przedzielone kordonem granicznym. W przypadku parafii Nakło po stronie 
austriackiej znalazły się dwie miejscowości – Kuźnica i Starzyny, pozostałe  
11 miejscowości leżało na obszarze Nowego Śląska. W przypadku parafii 
Szczekociny samo miasto oraz cztery wsie były w granicach Nowego Śląska, zaś 
wsie Wywła i Sprowa – w granicach Zachodniej Galicji (tab. 1). 

13 Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788–1792, pod kier. prof. dra  
W. Semkowicza oprac. dr K. Buczek z udziałem dra Z. Kozłowskiej-Budkowej, T. Czorta, H. Müncha 
i A. Szumańskiego w krakowskiej Komisji Atlasu Hist. Polski, skala 1:200000, Kraków 1929.
14 Carte von West-Galizien welche auf allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlich oesterreichischen, und 
Königlich apostolischen Majestät in den Jahren 1801 bis 1804 unter der Direktion des dermahligen 
General Majors und General Quartiermeisters Anton Mayer von Heldensfeld […] aufgenommen 
worden, [Wien] 1808.
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Drugi obszar, który umownie można nazwać pograniczem lelowsko-
krakowskim, obejmował zaledwie pięć wsi, w tym trzy z parafii Strzegowa i po 
jednej z parafii Chechło i Pilica. W tym wypadku również mamy do czynienia 
z rozbiciem struktur parafialnych, gdyż wchodząca w składa parafii Pilica wieś 
Złożeniec znalazła się po austriackiej stronie kordonu, podczas gdy miasteczko 
parafialne leżało w Nowym Śląsku.

Tabela 1. Parafie rzymsko-katolickie w części dawnego powiatu lelowskiego 
włączonej do III zaboru austriackiego. 1808 r.

Parafia

Miejscowości przynależne do parafii

w granicach III zaboru austriackiego w granicach Nowego 
Śląska

z powiatu lelowskiego z innych powiatów z powiatu lelowskiego

Chechło Rodaki

Chechło, Cieślin, Golczowice, 
Hucisko Kwaśniowskie, 
Hutki-Kanki, Krzywopłoty, 
Kwaśniów (pow. krakowski)

Chlewice Chlewice Jaronowice (pow. ksiąski)

Dzierzgów

Bieganów, Brzeście, 
Brzostki, Chycza Mała, 
Chycza Wielka, Damiany, 
Dąbrówka, Dzierzgów, 
Kluczyce, Lubachowy, 
Mękarzów, Ojsławice, 
Radków

Bałków, Czaryż, Krzepice, 
Psary, Wola Czaryska (pow. 
chęciński)

Goleniowy

Chebdzie, Goleniowy, 
Przybyszów, Szczekociny 
(przedmieście), 
Tarnawa-Góra

Kosów Kosów, Kwilina, 
Świerków

Kuczków Kuczków, Wola, Wolica

Moskorzew
Bógdał, Chlewska Wola, 
Drużykowa, Moskorzew, 
Perzyny

Nagłowice Nagłowice, Rejowiec, 
Ślęcin

Nakło Kuźnica, Starzyny

Wąsasz, Gródek, 
Łąkietka, Szyszki, 
Fołtyny, Wólka, Zagaje, 
Małachów, Tegoborz, 
Siedliska, Witów, Nakło, 
Mariampol

Pilica Złożeniec

Pilica, Biskupice, 
Zarzecze, Kocikowa, 
Giszowa, Sławniów, 
Wierzbka, Dobra, 
Dzwonowice, Sierbowice, 
Szypowice, Szyce

Przyłęk Brzostek, Łysaków, 
Przyłęk, Wólka

Krzysztof Ślusarek



65

Słupia
Nowa Wieś, Raszków, 
Rawka, Słupia, 
Wielkopole, Zagórze

Strzegowa Kąpiołki, Smoleń, 
Strzegowa

Szczekociny Sprowa, Wywła
Szczekociny, Zarzecze, 
Nawsie, Grabiec, 
Bonowice

Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki Antoniego Schneidra, sygn. 1864, 1866, nlb; 
Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie sejmu 
litewskiego, red. W. Semkowicz, z. 1: Adama–Kraków, Kraków 1939; Materiały do słownika 
historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788‒1792), 
red. W. Semkowicz, z. 2: Krasawa–Żysławice, Warszawa-Wrocław-Kraków 1960.

Na obszarze określonym jako pogranicze lelowsko-ksiąskie znajdowało 
się łącznie 47 miejscowości (tab. 2 – vide: załącznik). W zasadzie były to wsie, 
za wyjątkiem Szczekocin, oznaczonych jako przedmieście. Z całą pewnością 
nie chodzi tu jednak o część miasta o tej nazwie, lecz o przedmieście Zarzecze, 
które leżało na prawym brzegu Pilicy15. W istocie była to największa miejscowość  
w całym badanym obszarze, bowiem w 1808 r. liczyła ona 578 mieszkańców (89 
domów i 140 rodzin). Do większych osad należy jeszcze zaliczyć Nagłowice (67 
domów i 414 mieszkańców), Sprowę (37 domów i 345 mieszkańców), Przyłęk 
(51 domów i 323 mieszkańców) oraz Raszków (43 domy i 300 mieszkańców). 
W 10 innych wsiach – tj. w Goleniowach, Dzierzgowie, Słupi, Chlewicach, 
Starzynach, Moskorzewie, Kosowie, Kuczkowie, Radkowie i Bieganowie  
– liczba mieszkańców mieściła się w przedziale od 200 do 290 osób. Najmniejsze 
miejscowości to: Damiany, Łysaków, Rejowiec, Zagórze, Brzeście, Perzyny, 
Wielkopole, Brzostki i Świerków. Liczba mieszkańców nie przekraczała w nich 
50 osób, a liczba domów – 10.

Biorąc pod uwagę współczynniki charakteryzujące potencjał demograficzny 
miejscowości, jak wskaźnik zasiedlenia domu i średnia wielkość rodziny, 
należy stwierdzić, że nie odbiegają one od danych typowych dla całego cyrkułu 
krakowskiego. Wskaźnik zasiedlenia domu wynosił 6,54, a średnia wielkość  
rodziny – 4,40. Warto dodać, że w przypadku całego cyrkułu krakowskiego 
współczynniki te wynosiły odpowiednio 6,78 i 4,2816. Nieco inaczej rzecz 
przedstawia się, jeśli idzie o średnią wielkość osady. Dla badanego terenu 
wskaźnik ten wynosi 153,47 osoby i jest o wiele niższy od średniej dla cyrkułu 
krakowskiego. W zasadzie można powiedzieć, że był on nawet niższy od średniej 
dla cyrkułu radomskiego, gdzie miejscowości cechowały się niskim potencjałem 
demograficznym17.

15 Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu 
Czteroletniego (1788‒1792), red. W. Semkowicz, z. 2: Krasawa–Żysławice, Warszawa-Wrocław
-Kraków 1960, s. 350. W wykazie miejscowości z 1801 r. i w spisie z 1808 r. przedmieście Zarzecze 
nie występuję, gdyż ujęte zostało jako przedmieście Szczekociny (w spisie z 1808 r. – przedmieście 
z przysiółkiem Zaryszyn).
16 Wskaźniki obliczono na podstawie danych z tabeli 2; współczynniki dla cyrkułu krakowskiego 
podaję za: Ł. Jewuła, T. Kargol, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania…, s. 29.
17 W 1808 r. średnia wielkość osady w cyrkule krakowskim wynosiła 274,45, a w cyrkule radomskim 
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Tabela 2. Liczba i struktura ludności miejscowości dawnego powiatu lelowskiego włączonych do III zaboru austriackiego. 1808 r. 
 

Obszar Miejscowość Rodzaj osady Parafia Liczba 
domów 

Liczba 
rodzin 

Liczba dorosłych mężczyzn 
Potomstwo 

męskie 
Liczba 
kobiet 

Suma 
ludności duchowni szlachta urzędnicy rzemieślnicy 

wiejscy kmiecie 
zagrodnicy, 
chałupnicy, 
komornicy 

pozostali 

pogranicze 
lelowsko-
ksiąskie 

Bieganów wieś Dzierzgów 34 41 0 3 0 0 13 22 9 55 107 209 
Bógdał wieś Moskorzew 12 18 0 0 0 0 10 4 1 14 49 78 
Brzeście wieś Dzierzgów 7 8 0 0 0 0 6 2 4 10 21 43 
Brzostek wieś Przyłęk 10 15 0 0 0 0 5 9 7 29 43 93 
Brzostki wieś Dzierzgów 6 8 0 0 0 0 0 6 2 6 18 32 
Chebdzie wieś Goleniowy 12 14 0 0 0 0 6 4 3 15 39 67 
Chlewice wieś Chlewice 40 66 0 3 0 0 16 44 7 64 133 267 
Chlewska Wola wieś Moskorzew 20 27 0 2 0 0 7 14 6 29 51 109 
Chycza Mała wieś Dzierzgów 13 21 0 0 0 0 7 11 0 25 44 87 
Chycza Wielka wieś Dzierzgów 22 32 0 0 0 0 7 18 9 31 67 132 
Damiany wieś Dzierzgów 6 11 0 0 0 0 5 6 0 12 26 49 
Dąbrówka wieś Dzierzgów 13 17 0 0 0 0 10 4 3 20 31 68 
Drużykowa wieś Moskorzew 19 29 0 0 0 0 16 11 4 33 69 133 
Dzierzgów wieś Dzierzgów 50 71 2 0 1 0 11 40 16 75 141 286 
Goleniowy wieś Goleniowy 49 65 1 0 0 0 33 18 12 75 151 290 
Kluczyce wieś Dzierzgów 8 10 0 0 0 0 1 8 0 23 30 62 
Kosów wieś Kosów 31 51 1 0 0 0 0 41 10 61 113 226 
Kuczków wieś Kuczków 35 51 1 0 0 0 9 36 7 62 109 224 
Kuźnica wieś Nakło 17 30 0 0 0 0 1 22 8 29 53 113 
Kwilina wieś Kosów 10 15 0 0 0 0 2 14 5 22 40 83 
Lubachowy wieś Dzierzgów 19 30 0 2 0 0 11 13 7 28 55 116 
Łysaków wieś Przyłęk 5 7 0 0 0 0 0 5 3 12 26 46 
Mękarzów wieś Dzierzgów 34 39 0 3 0 0 9 25 8 50 87 182 
Moskorzew wieś Moskorzew 36 60 1 3 0 0 22 23 18 54 121 242 
Nagłowice wieś Nagłowice 67 95 1 3 0 0 8 65 19 111 207 414 
Nowa Wieś wieś Słupia 16 22 0 0 0 0 12 7 4 28 60 111 
Ojsławice wieś Dzierzgów 16 17 0 1 0 0 9 7 2 18 34 71 
Perzyny wieś Moskorzew 5 8 0 0 0 0 4 3 1 10 22 40 
Przybyszów wieś Goleniowy 15 19 0 0 0 0 14 4 1 24 36 79 
Przyłęk wieś Przyłęk 51 82 1 3 0 0 4 49 12 90 164 323 
Radków wieś Dzierzgów 34 53 0 3 0 0 8 34 8 53 106 212 
Raszków wieś Słupia 43 67 0 2 0 0 11 47 4 94 142 300 
Rawka wieś Słupia 15 23 0 0 0 0 0 20 4 34 60 118 
Rejowiec wieś Nagłowice 9 11 0 0 0 0 0 9 4 8 25 46 
Słupia wieś Słupia 33 69 1 6 0 0 21 32 5 77 132 274 
Sprowa wieś Szczekociny 37 48 0 0 0 0 15 52 13 84 181 345 
Starzyny wieś Nakło 45 59 0 0 0 0 10 40 17 48 133 248 
Szczekociny przedmieście Goleniowy 89 140 0 0 1 1 35 70 20 135 316 578 
Ślęcin wieś Nagłowice 17 32 0 0 0 0 4 25 4 37 71 141 
Świerków wieś Kosów 3 4 0 0 0 0 0 4 0 3 7 14 
Tarnawa-Góra wieś Goleniowy 24 40 0 0 0 0 11 20 3 40 84 158 
Wielkopole wieś Słupia 7 7 0 0 0 0 0 7 0 7 22 36 
Wola wieś Kuczków 27 36 0 0 0 0 6 27 5 40 80 158 
Wolica wieś Kuczków 8 16 0 0 0 0 6 9 4 16 29 64 
Wólka wieś Przyłęk 14 18 0 0 0 0 1 14 6 24 41 86 
Wywła wieś Szczekociny 12 29 0 0 0 0 10 16 1 35 53 115 
Zagórze wieś Słupia 7 10 0 0 0 0 0 8 1 14 22 45 
Razem 1102 1641 9 34 2 1 396 969 287 1864 3651 7213 

pogranicze 
lelowsko-
krakowskie 

Kąpiołki wieś Strzegowa 22 23 0 0 0 0 11 9 3 31 59 113 
Rodaki wieś Chechło 82 98 0 0 0 0 60 26 15 100 241 442 
Smoleń wieś Strzegowa 26 39 0 4 2 0 13 18 5 54 82 178 
Strzegowa wieś Strzegowa 63 89 1 0 1 0 35 37 18 107 189 388 
Złożenice wieś Pilica 48 64 0 0 0 0 7 49 16 80 147 299 
Razem 241 313 1 4 3 0 126 139 57 372 718 1420 

Ogółem 1343 1954 10 38 5 1 522 1108 344 2236 4369 8633 
 
Źródło: ANK Kraków, Teki Antoniego Schneidra, sygn. 1866, nlb. 
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Na pograniczu lelowsko-krakowskim znajdowało się pięć wsi, ale miały 
one znacznie większy potencjał demograficzny niż miejscowości omówione 
wyżej. Największa był wieś Rodaki, w której były 82 domy, a liczba mieszkańców 
wynosiła 442 osoby. Równie duża była wieś parafialna Strzegowa, gdzie mieszkało 
388 osób. Najmniejsze były Kąpiołki ze 113 mieszkańcami.

Jeśli idzie o strukturę społeczno-zawodową dorosłej ludności męskiej, 
to w miejscowościach włączonych do III zaboru austriackiego zdecydowanie 
przeważali chłopi. Stanowili oni ponad 80% badanej populacji, przy czym 
54,64% stanowili zagrodnicy, chałupnicy i komornicy, a 25,74% – kmiecie. Z całą 
pewnością odsetek ludności chłopskiej był jeszcze większy, gdyż do tej kategorii 
ludności należy także zaliczyć wszystkich tych, którzy już odbyli służbę wojskową 
lub zostali z niej zwolnieni (pozostali). 

Pozostałe grupy społeczno-zawodowe stanowiły bardzo niewielki odsetek 
badanej zbiorowości, gdyż nie przekraczały 3%. Duchownych było zaledwie 
10. Odnotowani oni zostali we wsiach będących siedzibami parafii, po jednym  
w Strzegowej, Słupi, Przyłęku, Nagłowicach, Moskorzewie, Kuczkowie, 
Kosowie, Goleniowach oraz dwóch w Dzierzgowie18. Nieco więcej było dorosłych 
szlachciców – 38, ale generalnie odsetek szlachty był dużo niższy niż średnia dla 
trzech cyrkułów Zachodniej Galicji (krakowskiego, kieleckiego i radomskiego)19. 
Urzędników odnotowano tylko 5, po jednym w Dzierzgowie, Szczekocinach-
Zarzeczu i Strzegowej oraz dwóch w Smoleniu. Zapewne byli to urzędnicy dworscy, 
zatrudnieni na folwarkach. Rzemieślnik wiejski był tylko jeden – odnotowano go 
w Szczekocinach-Zarzeczu.

Tabela 3. Struktura społeczno-zawodowa dorosłej ludności męskiej  
z miejscowości dawnego powiatu lelowskiego włączonych do III zaboru 
austriackiego. 1808 r.

Kategoria społeczno-zawodowa Liczba Procent

duchowni 10 0,49

szlachta 38 1,87

urzędnicy 5 0,25

rzemieślnicy wiejscy 1 0,05

kmiecie 522 25,74

zagrodnicy, chałupnicy i komornicy 1108 54,64

pozostali 344 16,96

Razem 2028 100,00
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 2.

160,97. Vide: Ł. Jewuła, T. Kargol, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania…, s. 33.
18 W Dzierzgowie było dwóch duchownych zapewne dlatego, że przy parafii znajdował się szpital 
dla ubogich. Vide: Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego  
w dobie sejmu litewskiego, red. W. Semkowicz, z. 1: Adama–Kraków, Kraków 1939, s. 53.
19 W przypadku tych cyrkułów odsetek szlachty w ogólnej liczbie dorosłych mężczyzn mieszkają-
cych na wsi wynosił 3,48%. Vide: Ł. Jewuła, T. Kargol, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania…, s. 69.
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Jak już zaznaczono wcześniej, wykaz miejscowości Zachodniej Galicji  
z 1801 r. daje możliwość zbadania struktury własności ziemskiej. Jak wynika z tab. 
4, na badanym obszarze znajdowało się ogółem 35 majątków ziemskich o różnej 
wielkości. Najwięcej było dóbr cząstkowych – aż 15 oraz zaliczanych do drobnej 
własności (jedna lub dwie miejscowości) – 12. Pozostałe 8 majątków zaliczyć 
można do średniej własności ziemskiej (3 do 10 miejscowości). Co ciekawe,  
w części powiatu lelowskiego włączonej do III zaboru austriackiego w ogóle nie 
występowała wielka własność ziemska.

Tabela 4. Struktura wielkości majątków ziemskich części powiatu lelowskiego 
włączonej do III zaboru austriackiego. 1801 r.

Wielkość majątku Majątki ziemskie

szlacheckie kościelne razem

Własność cząstkowa 4 11 15

Drobna własność ziemska 11 1 12

         1 miejscowość 9 1 10

         2 miejscowości 2 1 2

Średnia własność ziemska 8 – 8

         3-5 miejscowości 5 – 5

         6-10 miejscowości 3 – 3

Razem 23 12 35

Źródło: obliczenia własne.

Zarówno na pograniczu lelowsko-ksiąskim, jak i lelowsko-krakowskim 
dominowała własność szlachecka – 23 majątki ziemskie pozostawały w rękach 
szlachty, a 12 pozostałych zaliczało się do własności kościelnej. Warto jednak 
zauważyć, że jeśli idzie o dobra kościelne, przytłaczająca ich większość to tzw. 
części plebańskie, a więc niewielkie cząstki wsi stanowiące uposażenie parafii  
i proboszcza. Takie cząstki istniały we wsiach będących siedzibami parafii, tj.  
w Chlewicach, Dzierzgowie, Goleniowach, Kosowie, Kuczkowie, Moskorzewie, 
Nagłowicach, Przyłęku, Słupi, Strzegowej oraz w Szczekocinach-Zarzeczu. 
Oprócz tego w rękach kościoła pozostawała jedna wieś, tj. Dzierzgów, który była 
własnością krakowskiej kapituły katedralnej (dzierżawcą tej wsi był Władysław 
Sierakowski).

Spośród majątków szlacheckich największym był klucz Słupia20, składający 
się z ośmiu wsi: Chlewice, Kosów, Kwilina, Rawka, Słupia, Sprowa, Świerków  
i Wywła. Dobra te w 1801 r. należały do Antoniego Michałowskiego, chorążego, 
a następnie podkomorzego krakowskiego21. Drugie co do wielkości było 
dominium Goleniowy, złożone z 7 miejscowości: Bógdał, Dąbrówka, Drużykowa, 
Goleniowy, Przybyszów, Szczekociny-Zarzecze i Tarnawa-Góra. Klucz ten 
był własnością Urszuli z Morsztynów Dembińskiej, starościny wolbromskiej, 

20 Według niektórych źródeł siedzibą tego klucza (dominium w czasach austriackich) był Kosów. 
Vide: ЦДІАЛ, ф. 146: Namiestnictwo, оп. 102, спр. 1–2.
21 Materiały do słownika…, cz. 2, s. 284, 380.
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jednej z najbogatszych i zarazem najbardziej wpływowych osób w Małopolsce  
w schyłkowym okresie I Rzeczypospolitej22. Trzeci co do wielkości majątek – 
Przyłęk (wsie Brzostek, Kluczyce, Łysaków, Przyłęk, Starzyny i Wólka) – był 
własnością rodziny Raczyńskich; w 1801 r. władała nim Teresa Raczyńska23. 
Niektóre wsie i obiekty gospodarcze wchodzące w skład tego klucza były 
wypuszczone w dzierżawę kilku przedstawicielom rodziny Karońskich: 
Amon Karoński24 dzierżawił wieś Kluczyce, Benon Karoński – młyn Foltyny  
w Starzynach, a Leon Karoński – wieś Wólkę.

W grupie majątków składających się z 3 do 5 miejscowości znalazły się 
dominia Chycza Wielka, Kuczków, Moskorzew, Nagłowice i Raszków. W skład 
klucza Chycza Wielka, który był własnością Magdaleny Dunin Wąsowicz25, 
wchodziły wsie Brzostki, Chycza Mała i Chycza Wielka. Dominium Kuczków, 
złożone z wsi Kuczków, Kuźnica, Wola i Wolica, należało do Aleksandra 
Potockiego. Klucz moskorzewski składał się z kolei z trzech wsi: Chebdzie, 
Moskorzew i Perzyny – władał nim Roman Michałowski, syn Jana Michałowskiego, 
generał-majora wojsk koronnych26. Także z trzech wsi – Nagłowice, Rejowiec 
i Ślęcin – składało się dominium Nagłowice, które było własnością Kacpra 
Walewskiego, szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego27. Ostatni  
z wymienionych wyżej majątków – Raszków – składał się z trzech wsi: Raszków, 
Wielkopole i Zagórze. Był on własnością Stanisława Wielogłowskiego, miecznika 
krakowskiego28.

W grupie drobnej własności ziemskiej znalazły się dwa majątki 
dwuwioskowe i dziewięć jednowioskowych. Klucze dwuwioskowe to Bieganów29 
(wsie Bieganów i Brzeście) Urszuli Darowskiej, wdowy po Szymonie Darowskim, 

22 Urszula z Morsztynów Dembińska była właścicielką wielu majątków w zachodniej Małopolsce, 
m.in. Szczekocin i Przysuchy. Vide: Ł. Jewuła, T. Kargol, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania…,  
s. 63-64. 
23 Teresa z Moszczeńskich Raczyńska (1745–1818), żona Kazimierza Raczyńskiego, marszałka nad-
wornego koronnego i uczestnika konfederacji targowickiej. Vide: J. Dygdała, Kazimierz Raczyński  
h. Nałęcz, Internetowy Polski Słownik Biograficzny, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazi-
mierz-raczynski-h-nalecz, [dostęp: 16.02.2017].
24 Amon Karoński był komisarzem cywilno-wojskowym i sędzią ziemskim krakowskim na powiaty 
ksiąski i lelowski, był też właścicielem kilku wsi w powiecie lelowskim, m.in. połowy Błeszna. Vide: 
A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 274–275; Materiały do słownika…, cz. 1,  
s. 11–12.
25 Magdalena Dunin Wąsowicz była żoną Stefana Dunin Wąsowicza, starosty budziszewskiego. 
Vide: Materiały do słownika…, cz. 1, s. 33.
26 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1913, s. 365–366.
27 W końcu XVIII w. dobra nagłowickie przechodziły z rąk do rąk. W połowie tego stulecia klucz 
należał do Stanisława Ścibor Kotkowskiego. W 1780 r. jego spadkobiercy sprzedali Nagłowice 
Adamowi Męcińskiemu, który w 1788 r. odsprzedał je Janowi Jordanowi. Dwa lata później dobra te 
od Jordana kupił Tomasz Sołtyk, by w 1797 r. sprzedać je Kacprowi i Teodorze Walewskim. Vide:  
M. Piszczek, K. Ślusarek, M. Zdanek, Dzieje Nagłowic, Jędrzejów-Kraków 2006, s. 128, 161.
28 Materiały do słownika…, cz. 2, s. 257, 385.
29 Majątek ten dzierżawił Andrzej Kuszewski.
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pisarzu ziemskim krakowskim30 oraz Rożnica. W skład tego ostatniego majątku, 
należącego do Józefa Michałowskiego31, wchodziła Nowa Wieś z dawnego powiatu 
lelowskiego i Rożnica z dawnego powiatu ksiąskiego. Dominia jednowioskowe 
to: Chlewska Wola Andrzeja Rottermunda, Kąpiołki spadkobierców Józefa 
Orlińskiego32, Mękarzów Jana Kosińskiego, Ojsławice Jana Psarskiego, Radków 
Teodora Woyczyńskiego, Rodaki33 Franciszka Grabiańskiego oraz Smoleń, 
Strzegowa i Złożeniec Karola Wessla. Trzy ostatnie wsie, mimo że pozostawały 
w rękach jednego właściciela, zostały ujęte jako oddzielne dominia dlatego, iż 
zarządzane były przez posesorów zastawnych. Przed rozbiorami wchodziły one 
w skład wielkiego majątku Teodora Wessla, byłego podskarbiego wielkiego 
koronnego, starosty lipnickiego i szyckiego, który jednak zadłużył swoje dobra 
(znany był z nadużyć finansowych i konfliktów z sąsiadami34). Po jego śmierci 
schedę odziedziczył syn Karol, ale niektórymi dobrami władali zastawnicy. Tak 
m.in. rzecz przedstawiała się ze wspomnianymi wsiami: posesorem zastawnym 
Smolenia był nieznany z imienia Kmita, Strzegowej – nieznana z imienia 
Grzembska, zaś Złożeniec administrowany był przez kuratora.

Do grupy własności cząstkowej należy zaliczyć dominium Lubachowy, 
które zawierało cztery części. Trzy z nich, składające się niewielkich cząstek wsi 
Damiany i Lubachowy, były własnością nieznanych z imienia Michalczewskiego, 
Stradomskiego i Wizemberga. Czwarta część, złożona z cząstki wsi Lubachowy, 
należała z kolei do nieznanego z imienia Wierciszewskiego, od którego później 
majątek ten przejął Michał Katerla.

***
Sumując rozważania na temat miejscowości z dawnego powiatu lelowskiego, 

włączonych w 1795 r. do zaboru austriackiego, należy przede wszystkim zauważyć, 
iż zmiany granic, będące następstwem rozbiorów Polski, przyczyniły się do 
rozbicia dawnych struktur administracyjnych i terytorialnych. Taki los spotkał 
m.in. powiat lelowski, gdyż po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w 1807 r. 
utrzymano powiat częstochowski (włączony do departamentu kaliskiego), zaś po 
rozszerzeniu Księstwa w 1809 r. z Nowego Śląska i części cyrkuły krakowskiego 
wydzielono dwa powiaty: pilecki i lelowski. Utworzony w tym czasie powiat 
lelowski w jakimś sensie nawiązywał do struktury przedrozbiorowej, ale trzeba 
pamiętać, że obejmował on znacznie mniejsze terytorium, a jego siedziba 
znajdowała się w Żarkach.

Struktura społeczna miejscowości włączonych do III zaboru austriackiego 
była typowa dla obszarów wiejskich zachodniej Małopolski, ze zdecydowaną 
przewagą ludności chłopskiej oraz małą liczbą szlachty i rzemieślników. Cechą 
wyróżniającą dla badanego terytorium jest brak wielkiej własności ziemskiej, przy 

30 A. Boniecki, Herbarz polski, t. IV, Warszawa 1901, s. 107.
31 Józef Michałowski był sędzią grodzkim krakowskim. Vide: Materiały do słownika…, cz. 2, s. 204, 
262, 380.
32 W 1801 r. jako dzierżawczyni wymieniona jest nieznana z imienia Orlińska.
33 Przed 1795 r. była to część klucza Niegowonice, będącego własnością wojewody sieradzkie-
go Mikołaja Małachowskiego (1783 r.), a później Marianny Małachowskiej. Vide: Materiały do  
słownika…, cz. 2, s. 200, 260.
34 Więcej na ten temat: Ł. Jewuła, T. Kargol, K. Ślusarek, Dwór, wieś i plebania…, s. 191, 205, 224.

STRUKTURA SPOŁECZNA I WŁASNOŚCIOWA WSCHODNICH RUBIEŻY...



70

równoczesnej przewadze majątków zaliczanych do drobnej i średniej własności. 
Niemniej jednak, mówiąc o strukturze własności należy mieć na uwadze także 
i to, że obszar badań jest stosunkowo niewielki, dlatego do wszelkiego rodzaju 
uogólnień należy podchodzić z ostrożnością.

Mapa terenów dawnego powiatu lelowskiego włączonych do III zaboru 
austriackiego
Źródło: Opracowanie własne K. Ślusarek.
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Streszczenie

STRUKTURA SPOŁECZNA I WŁASNOŚCIOWA WSCHODNICH 
RUBIEŻY DAWNEGO POWIATU LELOWSKIEGO W ŚWIETLE 

AUSTRIACKICH STATYSTYK Z POCZĄTKU XIX WIEKU

W artykule omówiono niektóre zagadnienia związane z przeobrażeniami 
zachodzącymi w latach 1795–1809 w tej części powiatu lelowskiego, która 
znalazła się w granicach III zaboru austriackiego. W tym kontekście należy 
zauważyć, iż zmiany granic, będące następstwem rozbiorów Polski, przyczyniły 
się do rozbicia dawnych struktur administracyjnych. Taki los spotkał m.in. powiat 
lelowski, który po 1795 r. stracił integralność terytorialną. Struktura społeczna 
miejscowości włączonych do III zaboru austriackiego była typowa dla obszarów 
wiejskich zachodniej Małopolski, ze zdecydowaną przewagą ludności chłopskiej 
oraz małą liczbą szlachty i rzemieślników. Cechą wyróżniającą dla badanego 
terytorium jest brak wielkiej własności ziemskiej, przy równoczesnej przewadze 
majątków zaliczanych do drobnej i średniej własności. Niemniej jednak, mówiąc 
o strukturze własności należy mieć na uwadze także i to, że obszar badań jest 
stosunkowo niewielki, dlatego do wszelkiego rodzaju uogólnień należy podchodzić 
z ostrożnością.
Słowa kluczowe: powiat lelowski, społeczeństwo, rozbiory Polski

Summary

SOCIAL AND PROPERTY STRUCTURE OF THE EASTERN 
BORDERLAND OF THE FORMER LELÓW POVIAT IN THE LIGHT 
OF THE AUSTRIAN STATISTICS OF THE EARLY 19TH CENTURY

The article discusses some of the issues concerning transformations taking place 
in 1795-1809 in the part of the Lelów poviat that belonged to the third Austrian 
Partition. In this context it must me noted that the border changes, that resulted from 
the partitions contributed to breaking up of the former administrative structures. 
Such was the case of the Lelów poviat, which lost its territorial integrity after 
1795. The social structure of the places included in the third Austrian Partition was 
typical for the rural areas of western Małopolska (Lesser Poland) with dominant 
peasantry and a small number of nobles and craftsmen. The characteristic feature 
of the studied territory is the lack of large estates and dominance of estates that 
can be categorised as a middle or small property. However, while discussing the 
property structure, one must take into account the fact that the studied area is 
relatively small and therefore any generalisation should be taken with caution.
Keywords: the Lelów poviat, society, partitions of Poland

Krzysztof Ślusarek



73

Juliusz Sętowski
(Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego)

DOKTOR WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI A OCHRONA ZDROWIA 
W PRZEMYŚLE CZĘSTOCHOWSKIM W LATACH 1885–1914

Szybki rozwój przemysłu w Częstochowie w latach 1881–1901 doprowadził 
do rozwoju miasta, które w pierwszym dziesięcioleciu XX w. stało się trzecim 
co do wielkości ośrodkiem miejskim w Królestwie Polskim. Pod względem 
wielkości produkcji przemysłowej oraz liczby zatrudnionych częstochowski 
okręg przemysłowy zajmował czwarte miejsce, po Warszawie, Łodzi i Zagłębiu 
Dąbrowskim.

Wprowadzenie nowych maszyn i technologii, przy braku odpowiedniego 
przygotowania fachowego, z dochodzącym do tego przemęczeniem robotników 
spowodowanym niejednokrotnie kilkunastogodzinnym czasem pracy, powodo-
wały zagrożenie zdrowia zatrudnionych. Od lat 80-tych XIX w. wzrastała ilość 
wypadków typu urazowego, ze względu na brak urządzeń zabezpieczających 
stanowiska pracy w fabrykach. Robotników dotykały też choroby zawodowe, 
wynikające przede wszystkim ze złych warunków sanitarnych pracy. W odniesieniu 
do przemysłu częstochowskiego choroby zawodowe były powodowane przez duże 
ilości pyłu w przędzalniach przy braku odpowiednich urządzeń wentylacyjnych, 
co powodowało zaburzenia czynności oddechowych. 

Trudne warunki pracy, brak zabezpieczeń i wzrastające zagrożenie zdrowia 
wpłynęły na wydanie zarządzenia o zatrudnianiu lekarzy na koszt fabrykantów. 
W 1892 r. inspekcja fabryczna okręgu piotrkowskiego wydała rozporządzenie 
w sprawie pomocy lekarskiej dla robotników fabrycznych. W przepisach tych 
nakazywano, aby: 
•	 Każdy zakład zatrudniający powyżej 16 robotników angażował lekarza 

opłacanego przez dyrekcję fabryki. 
•	 Fabryka zatrudniająca więcej niż 50 robotników miała urządzić stałe 

ambulatorium, w którym lekarz powinien przyjmować przynajmniej 2 razy 
w tygodniu. 

•	 Fabryka licząca więcej niż 100 robotników powinna mieć urządzony szpital 
fabryczny, w którym przypadałoby jedno łóżko na 100 robotników. 

•	 Chorych w szpitalach lekarz powinien był odwiedzać codziennie; przy 
każdym ambulatorium miało być przygotowane jedno lub więcej łóżek dla 
tymczasowego umieszczenia w nich rannych robotników lub tych, którzy 
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nagle zachorowali1.
Częstochowscy lekarze interesowali się ochroną zdrowia robotników 

miejscowych fabryk. Wyrazem tego była dbałość o właściwe urządzanie  
i wyposażenie ambulatoriów oraz szpitali fabrycznych. W latach 1902–1909 kwestii 
tej poświęcono kilka posiedzeń Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. 
Podczas jego spotkań wygłaszano odczyty: O ambulatoriach fabrycznych – doktora 
Władysława Brzozowskiego, O szpitalach fabrycznych – doktora Żołędziowskiego 
z Dąbrowy Górniczej, O postępowaniu lekarskim przy uszkodzeniach fabrycznych 
– prelekcja W. Brzozowskiego, O książeczkach do notowania stanu zdrowia 
robotników – wystąpienie doktora Edwarda Kohna2.

Lekarzem, którego aktywność zawodowa i naukowa wiązała się m.in. ze 
staraniami o poprawę stanu ochrony zdrowia robotników przemysłowych, był 
doktor Władysław Biegański3. W 1903 r. podczas jednego ze spotkań Towarzystwa 

1 W. Biegański, Listy o organizacji pomocy lekarskiej przy fabryce, „Medycyna”, 1893, nr 1–2,  
s. 16. O ochronie zdrowia robotników fabrycznych w Częstochowskiem – vide: J. Sętowski, Kadra 
lekarska szpitali i ambulatoriów fabrycznych w Częstochowskiem (od lat 80. XIX w. do 1918 r.), 
„Rocznik Muzeum Częstochowskiego” 2015 [2016], t. XV, s. 95–126.
2 Księga protokołów Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego [dalej: Księga protokołów TLCz] 
1901–1905, k. 56–56a, s. 104, 105 (rękopis w zbiorach Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego); 
W. Biegański, Obrady w sprawie pomocy lekarskiej fabrycznej w Częstochowskim Towarzystwie 
Lekarskim, „Czasopismo Lekarskie” 1903, nr 7, s. 273–274.
3 Władysław Biegański (1857–1917), lekarz, filozof. Ur. 28 IV 1857 w Grabowie, pow. ostrzeszowski; 
był synem Tomasza, właściciela małego folwarku, ślusarza wiejskiego, i Bibianny z Danielewiczów. 
W 1875 r. ukończył gimnazjum w Piotrkowie (Piotrków Trybunalski), później studiował medycynę  
i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1880 r. uzyskał dyplom lekarza i w 1881 r. wyjechał do 
Rosji. W 1881–1882 był lekarzem ziemskim w gub. kałuskiej. Później uzupełniał wiedzę medyczną 
na uniwersytetach w Berlinie i Pradze. W 1883 r. powrócił do kraju i wkrótce objął posadę lekarza  
w Szpitalu NMP w Częstochowie. Pracował też w 1885–1905 jako lekarz w fabrykach włókienniczych 
„La Czenstochovienne” i Mottego oraz w 1884–1910 na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Dzięki 
niemu miejscowy szpital został odnowiony i wyposażony w aparaturę diagnostyczną i laboratoryjną, 
zreorganizowano też pracę personelu lekarskiego i pomocniczego. Zasługą Biegańskiego było 
rozbudzenie wśród miejscowych lekarzy ruchu naukowego: od 1895 r. był współorganizatorem 
spotkań kółka samokształceniowego lekarzy i farmaceutów, a w 1901 r. współzałożycielem, następnie 
prezesem powstałego Tow. Lekarskiego Częstochowskiego. Kierował Tow. Dobroczynności 
dla Chrześcijan; organizował ochronki, kuchnie dla niezamożnych oraz kolonie letnie dla dzieci. 
Dzięki jego staraniom w 1908 r. powstał w Częstochowie oddział Polskiego Tow. Krajoznawczego;  
w latach 1908–1914 był prezesem tegoż oddziału. Współorganizator Wystawy Przemysłu i Rolnictwa 
w Częstochowie (1909), redaktor Przewodnika po Częstochowie (Warszawa 1909). W latach 1906–
1916 prowadził zajęcia z logiki w I Polskim Gimnazjum w Częstochowie. Autor Podręcznika logiki 
i metodologii ogólnej dla szkół średnich i samouków (1907); książka ta do 1918 miała pięć wydań. 
Opublikował też Zasady logiki ogólnej (1903), Teorię logiki (1912). Pionier polskich badań z zakresu 
metodologii wiedzy medycznej i logiki lekarskiej; za najwybitniejsze jego dzieło uważa się pracę 
Logika medycyny czyli zasady ogólnej metodologii nauk lekarskich (1894). W dorobku Biegańskiego 
znalazło się ok. 120 prac, głównie z zakresu medycyny i filozofii. Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej 
(1899) doczekały się czterech wydań. Posiadał duży księgozbiór z zakresu medycyny i filozofii. Był 
członkiem honorowym wielu towarzystw lekarskich. Zm. 29 I 1917 r. w Częstochowie, pochowany 
został na cmentarzu Kule. W 1957 r. centralny plac w Częstochowie nazwano jego imieniem.  
W 1997 r. przy budynku dworca kolejowego (od al. Wolności) ustawiono jego popiersie (autorstwa 
Szymona Wypycha), a w 2008 r. w II Alei odsłonięto ławeczkę z postacią doktora. Vide:  
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Lekarskiego lekarz ten podzielił się z zebranymi wnioskami z obserwacji. 
Stwierdził mianowicie, że większość chorych w ambulatoriach skarży się na 
rozmaite zaburzenia czynnościowe związane z wyczerpaniem, znużeniem, złym 
odżywianiem, nieodpowiednimi warunkami higienicznymi i sanitarnymi4.

Podczas dyskusji prowadzonych na forum towarzystwa lekarze formułowali 
konkretne wnioski pod adresem władz odnośnie ochrony zdrowia robotników 
przemysłowych; jeden z nich, obszerny i precyzyjnie opracowany, dotyczył 
urządzenia ambulatoriów w fabrykach zatrudniających do 1000 osób i powyżej 
tej liczby: opisano w nim w wielu punktach, między innymi ilość, przeznaczenie  
i wyposażenie pokojów ambulatoryjnych, liczbę lekarzy, zadania felczerów5.

Sprawy pomocy lekarskiej fabrycznej omawiane były podczas zjazdu 
higienicznego, który odbył się 19 i 20 września 1909 r. w Częstochowie  
w czasie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa6. 18 grudnia 1909 r. podczas posiedzenia 
Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego doktor Kazimierz Łokczewski, 
lekarz fabryczny z „Częstochowianki”, odczytał sprawozdanie z tej części obrad 
zjazdu, podczas której omawiano stan pomocy lekarskiej. Uczestnicy zjazdu, 
według relacji Łokczewskiego, zauważyli, że po 1905 r. zaszła pozytywna 
zmiana: „zarówno w ilości pomocy lekarskiej, jak i w usposobieniu i zachowaniu 
się robotników względem lekarzy”. W porównaniu z wcześniejszymi latami 
stwierdzono postęp dotyczący organizacji pomocy lekarskiej w fabrykach. Na 
zjeździe dyskutowano o pomyśle likwidacji ambulatoriów ze względu na dużą 
liczbę robotników oczekujących pomocy (ok. 30–40 osób podczas jednej wizyty), 
co wiązało się z przeciążeniem pracą lekarzy. Padła propozycja umożliwienia 
robotnikom dostępu do wszystkich lekarzy specjalistów w danej miejscowości. 
Podnoszono także sprawę funkcjonowania szpitali fabrycznych. Po odczytaniu 
sprawozdania w dyskusji zabierali głos lekarze, którzy zatrudnieni byli  
w miejscowych fabrykach włókienniczych i Hucie „Częstochowa”: Władysław 
Biegański, Edward Kohn i Kazimierz Okuszko. Doktor Biegański zauważył m.in., 
że podana liczba 30–40 robotników przyjmowanych dziennie w ambulatoriach 
fabrycznych jest jeszcze za wysoka. Lekarz Kohn, zatrudniony w przędzalni 
wełny czesankowej „Peltzer i Synowie”, mówił o zakładaniu kas chorych, które 
przyczynią się do zmniejszenia liczby porad. Z kolei doktor Okuszko, lekarz  
w Hucie „Częstochowa”, stwierdził, że praca lekarza stałego w fabryce wychodzi 
daleko poza zakres pomocy ambulatoryjnej, bowiem lekarze zatrudnieni na stałe 
w fabrykach mają możliwość ścisłej, systematycznej obserwacji chorych przez 
dłuższy czas7.

T. Bilikiewicz, Biegański Władysław, [w:] PSB, t. II, Kraków 1936, s. 29–30; J. Sętowski, Cmentarz 
Kule w Częstochowie. Słownik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 32–33.
4 Księga protokołów TLCz 1901–1905, k. 56–56a.
5 W. Biegański, Obrady w sprawie pomocy lekarskiej…, s. 273–274; E. Kohn, O pomocy lekarskiej 
w fabrykach, „Czasopismo Lekarskie” 1905, nr 7–10, s. 334–336.
6 J. Pawlikowski, Kalendarium życia doktora Władysława Biegańskiego, [w:] Władysław 
Biegański (1857–1917). Częstochowski lekarz, naukowiec i społecznik. Materiały z sesji naukowej 
zorganizowanej 27 IV 2007 w Muzeum Częstochowskim, red. J. Sętowski, Częstochowa 2007, s. 171. 
7 Księga protokołów TLCz 1906–1919, s. 104, 105 (rękopis w zbiorach Towarzystwa Lekarskiego 
Częstochowskiego). 
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W latach 1889–1903 Biegański, będąc naocznym świadkiem i znakomitym 
obserwatorem stosunków panujących w fabrykach, publikował w fachowej prasie 
medycznej artykuły o stanie sanitarnym, warunkach pracy robotników, a także 
organizacji pomocy lekarskiej w częstochowskim przemyśle8.

W Częstochowie i jej okolicach, podobnie zresztą jak w innych ośrodkach 
przemysłowych Królestwa Polskiego, od końca XIX w. w większych fabrykach 
funkcjonowały przychodnie lekarskie, nazywane ówcześnie ambulatoriami. 
Pierwsze z nich powstały dość wcześnie. W fabryce worków jutowych „Błeszno” 
(od 1900 r. fabryka Towarzystwa Przędzalniczego „La Czenstochovienne”) 
ambulatorium istniało już od połowy lat 80-tych XIX w. Kilka lat później taka 
placówka ochrony zdrowia powstała w przędzalni wełny czesankowej „Peltzer  
i Synowie”. Przyjmowano w nich chorych robotników 2 razy w tygodniu. 
Pierwszymi lekarzami w ambulatoriach wymienionych przedsiębiorstw 
przemysłowych byli doświadczeni lekarze – Biegański i Kohn9.

Począwszy od 1885 r. Biegański pracował jako lekarz fabryczny  
w ambulatorium największego ówczesnego zakładu przemysłowego  
w Częstochowie (zatrudniającego kilka tysięcy osób) – fabryce wyrobów jutowych 
„Błeszno”10. Ambulatorium tego zakładu składało się z dwóch gabinetów 
lekarskich, poczekalni dla chorych i podręcznej apteki. Zatrudnionych było tam 
2 lekarzy i felczer. 

W 1887 r. Biegański przyjął także posadę lekarza fabrycznego w zakładach 
włókienniczych Mottego i spółki11. 

W ambulatoriach fabrycznych Biegański przyjmował chorych przez 4 dni  
w tygodniu (właściwie były to 3 wieczory i jeden dyżur dopołudniowy  
w niedzielę). O 7 wieczorem wyjeżdżał spod domu bryczką fabryczną do znacznie 
oddalonych od miasta fabryk. Dwa dni poświęcał na leczenie w jednej z fabryk, 
dwa w drugiej12. Podczas przyjęć ambulatoryjnych w fabrykach Biegański wraz 
z personelem medycznym jednorazowo udzielał pomocy i porad ponad 100 
osobom13. 

Doktor Karol Rozenfeld – szwagier Biegańskiego pracujący razem z nim 
w ambulatoriach fabrycznych – tak pisał o tej ciężkiej pracy: „Jako świadek 
naoczny tej pracy mogę powiedzieć, że w tych ambulatoriach wobec nawału 

8 W. Biegański, Opis sanitarny fabryki worków jutowych w Błesznie, „Zdrowie” 1889, nr 48 i 49; 
idem, Listy o organizacji pomocy …; idem, Obrady w sprawie pomocy lekarskiej …
9 F. Sobalski, Uwagi o pracownikach służby zdrowia w Częstochowie w XIX wieku, „Archiwum 
Historii Medycyny” 1984, t. XLVII, z. 3, s. 381.
10 Fabryka „Błeszno” została uruchomiona w II poł. 1885 r., na gruntach majątku Błeszno, w osadzie 
Ostatni Grosz pod Częstochową, zatrudniała początkowo 220 robotników. Od r. 1886 w zakładzie 
produkowano wyroby jutowe, głównie worki, a także płótno jutowe i przędzę. Systematycznie 
zwiększała się produkcja, a także liczba zatrudnionych (w 1896 r. w najlepszym dla fabryki okresie 
pracowało 980 robotników). Szczegółowy opis zabudowań i rozmieszczenia działów produkcyjnych 
oraz urządzeń fabryki w Błesznie podał dr W. Biegański w artykule Opis sanitarny fabryki…. Vide: 
F. Sobalski, Przemysł częstochowski (1882–1914), Częstochowa 2009, s. 82, 83.
11 M. Biegańska, Władysław Biegański. Życie i praca, Warszawa 1930, s. 41.
12 Ibidem, s. 55.
13 S. Nowak, Z moich wspomnień, cz. 2: Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 30, 64.
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chorych i konieczności pośpiechu nie mógł Biegański wykazać swych zdolności 
lekarskich, nie mógł często zadowolić żądań chorych”. Przyznawał przy tym, że 
wielokrotnie namawiał Biegańskiego do zrezygnowania z pracy w ambulatorium 
– „do porzucenia zajęcia nad wyraz uciążliwego i przykrego”14.

Już po śmierci Biegańskiego, w artykule wspomnieniowym poświęconym 
doktorowi, Rozenfeld opisywał ogromny wysiłek lekarzy fabrycznych i problemy, 
z którymi stykali się podczas dyżurów: „Ocenić charakter tej pracy ten tylko 
może, kto miał nieszczęście zajmować stanowisko lekarza w większych zakładach 
przemysłowych [...] Organizacja pomocy lekarskiej była wówczas fatalną. W ciągu 
2–3 godzin lekarz był zmuszony udzielić porady 100 lub nawet 200 osobom, które 
zgłaszały się do ambulatoryum dla różnych powodów. W tej liczbie byli prawdziwie 
chorzy, byli symulanci, było dużo młodzieży robotniczej płci obojga, która długie 
czekanie na swoją kolej i wesołą przytem rozmowę uważała za rodzaj rozrywki 
i sportu, a większość byli to ludzie z stereotypowemi cierpieniami i skargami, 
mającymi swe źródło w ogólnych niehigienicznych warunkach życia i ciężkiej 
pracy. Zaradzić temu nie mogły najlepsze chęci i wysiłki lekarza. Wielka liczba osób 
zgłaszających się o pomoc uniemożliwiała dłuższą rozmowę i badanie każdego 
z osobna. Całe zadanie lekarza polegało właściwie na wyławianiu prawdziwie 
chorych i udzielaniu wskazówek o charakterze objawowym. To też kiedy Biegański 
kończył zajęcie w ambulatoryum fabrycznem, doznawał wrażenia, jakby pozbywał 
się olbrzymiego ciężaru, przytłaczającego mu piersi”15.

Po przyjęciach w ambulatoriach fabrycznych Biegański i inni lekarze 
odwiedzali ciężej chorych robotników w ich mieszkaniach. Osoby, które należało 
leczyć szpitalnie (koszty pokrywała fabryka), lekarze ambulatoriów kierowali na 
kurację w miejskim Szpitalu Najświętszej Marii Panny (przy II Alei 17). Jednak 
ograniczona ilość miejsc (40) w tej placówce (jedynej w mieście), była powodem, 
że nie zawsze przyjmowano do niej chorych wymagających leczenia szpitalnego. 
Krytyczny komentarz do tego stanu rzeczy zawarł w swoich wspomnieniach doktor 
Stanisław Nowak, będący także lekarzem fabrycznym: „W Częstochowie było kilka 
wielkich zakładów przemysłowych i żaden nie posiadał własnego szpitala, i każdy 
kierował swoich chorych pracowników do Szpitala NMP. Od czasu do czasu władze 
poruszały sprawę wybudowania szpitali fabrycznych; fabryki i miasto występowały 
wówczas z propozycją wybudowania jednego wspólnego szpitala, który miałby 
zadośćuczynić potrzebom miasta i fabryk. Szukano wówczas odpowiedniego terenu 
pod szpital, urządzano szereg konferencji, omawiano kosztorys [...] i sprawa szła 
do kosza, by po kilku latach znowu wypłynąć na światło dzienne”16.

Materiał naukowy gromadzony podczas kilku lat pracy doktora Biegańskiego 
w ambulatorium fabrycznym fabryki juty w Błesznie zaowocował artykułem 
zamieszczonym w 1889 r. w czasopiśmie medycznym „Zdrowie”. Dokonał w nim 
analizy spraw niezwykle istotnych dla zachowania zdrowia robotników: warunków 
pracy, realiów mieszkaniowych, wyżywienia, a także występujących chorób.  
W publikacji wyliczył przyczyny tych chorób, rodzaje najczęściej doznawanych 

14 M. Biegańska, op. cit., s. 42.
15 K. Rozenfeld, Dr Władysław Biegański i jego działalność naukowo-lekarska, „Polski Miesięcznik 
Lekarski” 1917, nr 5 i 6, s. 259.
16 S .Nowak, op. cit., s. 12.
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obrażeń, podał też liczbę porad udzielonych w ciągu roku. W podsumowaniu 
wskazał na potrzebę utworzenia szkoły i ochronki dla dzieci z rodzin robotniczych, 
pokazywał, co należy wykonać, by poprawić warunki higieniczne i mieszkaniowe 
robotników fabrycznych, a tym samym zabezpieczać ich zdrowie17.

Doktor Biegański przez dwadzieścia lat pracował jako lekarz fabryczny 
i kolejowy, bezpośrednio stykał się z nędzą i zacofaniem wśród robotników. 
Nie tylko w publikacjach domagał się poprawy położenia ekonomicznego, 
higienicznego, zdrowotnego i kulturalnego robotników. Zagadnienia z zakresu 
medycyny społecznej, potrzebę podniesienia oświaty sanitarnej w społeczeństwie, 
powszechnej walki z chorobami zakaźnymi poprzez wprowadzenie szczepień 
ochronnych, organizacji ambulatoriów fabrycznych dla robotników, walki  
z alkoholizmem wśród nich Biegański poruszał podczas wystąpień na zjazdach 
lekarzy Królestwa Polskiego i w trakcie zebrań Towarzystwa Lekarskiego 
Częstochowskiego (TLCz); np. w 1903 r. na zebraniu TLCz Biegański stwierdził, na 
podstawie wieloletniej praktyki w przychodniach fabrycznych, że różne zakłócenia 
w funkcjonowaniu organizmów, występujące u pracowników fizycznych, związane 
były z przeciążeniem pracą, brakiem wypoczynku, niewłaściwym odżywianiem 
się, niedopuszczalnymi warunkami higienicznymi i sanitarnymi, w jakich 
egzystowali robotnicy. Rezultatem tego były m.in. bóle mięśni, głowy, zaburzenia 
w miesiączkowaniu u dziewcząt. Złe warunki życiowe, słabe odżywianie się 
powodowały częste zaburzenia przewodu pokarmowego i nieżyty oskrzeli, które 
trudno było zwalczyć przy pomocy środków farmakologicznych. Częste były też 
schorzenia skóry wynikające z nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny18. 

Począwszy od 1 grudnia 1883 r. Biegański pełnił w Częstochowie także 
funkcję naczelnego lekarza V oddziału Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Należy podkreślić wysoce etyczną postawę Biegańskiego przy przyjęciu tej 
posady. Mimo iż w tym okresie był człowiekiem niezamożnym, dwukrotnie 
odrzucał składane przez doktora Gustawa Fritschego (naczelnego lekarza Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej) propozycje objęcia tego stanowiska. Obowiązki 
lekarza kolejowego pełnił wówczas zastępczo jeden z lekarzy (niestety, nie 
znamy jego nazwiska – J.S.), który miał nadzieję na mianowanie go na stałe na 
tę posadę. Sytuację rozwiązał Fritsche, który zaniepokojony przedłużaniem się 
sprawy, poinformował Biegańskiego, że może odmówić przyjęcia posady, ale  
i tak nie otrzyma jej lekarz pełniący te obowiązki zastępczo (tylko doktor przysłany 
przez niego z Warszawy). Dopiero wówczas Biegański (wyjaśniając sprawę  
w bezpośredniej rozmowie) zdecydował się przyjąć tę pracę19.

W ambulatorium kolejowym, które od około 1880 r. znajdowało się  
w budynku przy dworcu kolejowym Częstochowa Osobowa (od strony ulicy 
Teatralnej – obecnie Wolności), Biegański pracował wraz z innym lekarzem – 
Stanisławem Nowakiem (objął to stanowisko w 1905 r.) oraz felczerem Stanisławem 
Majewskim20. Jako lekarz kolejowy Biegański cieszył się ogromnym zaufaniem 

17 W. Biegański, Opis sanitarny fabryki…, nr 48, s. 706–719; nr 49, s. 759–766.
18 Księga protokołów TLCz 1901–1905, k. 56–56a (w zbiorach Towarzystwa Lekarskiego 
Częstochowskiego).
19 M. Biegańska, op. cit., s. 39–40.
20 ,,Goniec Częstochowski” 1908 (1 X) nr 269, s. 2; S. Nowak, op. cit., s. 64; Z. Malinowska-
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i sympatią pacjentów, współpracowników i kolejarzy. Świadczy o tym notatka 
prasowa z okazji jego jubileuszu 25-lecia pracy na stanowisku naczelnego lekarza 
ambulatorium: ,,Dzień wczorajszy jubileuszu dra Biegańskiego służył wymownym 
dowodem, jaką życzliwością i sympatią dr Biegański cieszy się wśród sfer naszych 
kolejarzy. Uroczystość jubileuszową zainicjowano w kółku ścisłym pracowników 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Do dra Biegańskiego udała się delegacja  
i ofiarowała jubilatowi upominki, przemówiwszy doń serdecznie. Doktor Biegański 
wzruszony do łez dziękował kolejarzom za ten dowód uznania ich i życzliwości.  
W ciągu dnia wczorajszego dr Biegański otrzymał mnóstwo życzeń i powinszowań 
z miasta”21. Biegański został wówczas uroczyście pożegnany przez kolejarzy  
i swoich współpracowników z ambulatorium. Otrzymał artystycznie wykonany 
pamiątkowy adres, opatrzony kilkudziesięcioma podpisami (z przedstawieniami 
w formie obrazów olejnych dworca kolejowego i gabinetu w ambulatorium 
kolejowym). Adres ten znajduje się wraz z innymi pamiątkami po Biegańskim 
w dziale zbiorów specjalnych (sygnatura 1/93) Głównej Biblioteki Lekarskiej  
w Warszawie22. 

Jak wyczerpujący był w okresie 1885–1895 dzień pracy Biegańskiego 
świadczy relacja jego szwagra – doktora Rozenfelda: „Po ósmej rano był na nogach 
i przez godzinę lub półtorej przyjmował chorych. Następnie szedł do szpitala. 
Praca w szpitalu była dosyć gorączkowa: trzeba było zbadać chorych, w miarę 
potrzeby zrobić operacyę, wykonać badanie pośmiertne, zająć się przygotowaniem 
pożywek dla drobnoustrojów, zrobić i zbadać jakiś preparat mikroskopowy [...] 
Około pierwszej w południe musiał śpieszyć do ambulatoryum kolejowego, ale po 
drodze trzeba było załatwić jeszcze jedną lub dwie wizyty u chorych na mieście. 
Praca w ambulatoryum kolejowym trwała zwykle 1–1½ godziny. Około godziny 
drugiej, rzadko później, wracał Biegański do domu na obiad. [...] Podczas obiadu 
dzielił się z żoną wrażeniami z pracy szpitalnej, wątpliwościami, wahaniami, 
troskami, nieodłączonemi od praktyki lekarskiej.[...] Od g. 4-tej Biegański był 
już na stanowisku i do g. 6-tej przyjmował w domu pacyentów prywatnych.  
A przed domem czekała już bryczka fabryczna, żeby zabrać Go do nowej, ciężkiej 
i niewdzięcznej pracy”23. 

W 1905 r. Biegański zaprzestał pracy jako lekarz fabryczny, a w końcu 
grudnia 1910 r. zrezygnował z etatu lekarza ambulatorium kolejowego. Wydaje 
się, że powyższe decyzje, podejmowane na przestrzeni 6 lat, spowodowane były 
przeciążeniem wieloletnią pracą jako lekarza ambulatoriów przemysłowych  
i kolejowych. Biegański po 1910 r. zostawił sobie jako źródło dochodu prywatną 
praktykę lekarską. Od tej pory mógł poświęcać więcej czasu na pracę naukową.

Górniak, M. Świtalski, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Częstochowie, [w:] Kolejowa służba 
zdrowia na terenie Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, red. B. Wójcik-Warchał,  
M. Szylin, Katowice-Opole 1998, s. 55.
21 „Goniec Częstochowski” 1908 (22 XI) nr 321, s. 2; M. Biegańska, op. cit., s. 130.
22 B. Perczyńska, Władysław Biegański (1857–1917). Katalog wystawy w Głównej Bibliotece 
Lekarskiej, [w:] W 140-lecie urodzin. W 80-lecie śmierci Władysława Biegańskiego, „Biuletyn 
Głównej Biblioteki Lekarskiej” 1997, nr 356, s. 165.
23  K. Rozenfeld, op. cit., s. 259.
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Streszczenie

DOKTOR WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI A OCHRONA ZDROWIA 
W PRZEMYŚLE CZĘSTOCHOWSKIM W LATACH 1885–1914

W latach 1885–1905 Władysław Biegański pracował jako lekarz w częstochowskich 
fabrykach włókienniczych, był też naczelnym lekarzem ambulatorium Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej w Częstochowie. Należał do grona lekarzy, którzy żywo 
interesowali się ochroną zdrowia robotników miejscowych fabryk, wypowiadali 
się w tej sprawie na forum Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego,  
a także podczas zjazdów lekarzy i higienistów Królestwa Polskiego. Miejscowe 
środowisko lekarskie formułowało konkretne wnioski do władz w sprawie 
urządzania przychodni fabrycznych i szpitali. Częstochowscy lekarze, wśród 
nich Biegański, zamieszczali w prasie medycznej artykuły o organizacji pomocy 
medycznej w zakładach przemysłowych.
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, lekarz fabryczny, ambulatoria fabryczne, 
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie.

Summary

DOCTOR WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI AND HEALTHCARE 
IN THE INDUSTRY OF CZĘSTOCHOWA IN THE YEARS 1885–1914

In the years 1885–1905 Władysław Bieganski worked as a doctor in Częstochowa 
textile factories, and was also the chief doctor of the Warsaw-Vienna Railway 
Hospital in Czestochowa. He belonged to a group of doctors who were especialy 
interested in protecting the health of workers in local factories, spoke on this 
issue at the forum of the Częstochowa Medical Association, and at conferences 
of physicians and hygienists of the Kingdom of Poland. The local medical 
community formulated strong proposals to the authorities on the management of 
factory outpatients and hospitals. Czestochowa doctors, among them Biegański, 
published articles in the medical press about the organization of medical assistance 
in industrial plants.
Keywords: health care, factory doctor, factory outpatient clinic, Medical Society 
of Częstochowa. 
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Agata Boral
(PTH Oddział w Częstochowie)

BIBLIOTEKA IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 
W LATACH 1917–1939 I JEJ FINANSOWANIE PRZEZ WŁADZE 

MIEJSKIE CZĘSTOCHOWY

Wstęp
Godnym pozazdroszczenia jubileuszem może poszczycić się Biblioteka 

Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie1. W tym roku 
placówka świętuje setną rocznicę powstania, co stwarza doskonałą okazję do 
zapoznania czytelników z historią i działalnością tej niezwykle pożytecznej 
placówki kulturalnej. W niniejszym artykule chciałabym przedstawić mało 
znane fakty z funkcjonowania książnicy z lat 1917–1939 i omówić formy jej 
finansowania realizowane przez częstochowskie władze miejskie. Moim zdaniem 
jest to interesujące zagadnienie tym bardziej, że placówka nadal stanowi jedną z 
ważniejszych instytucji życia kulturalnego miasta. 

Dzieje biblioteki im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie do 
roku 1939 pozostają tematem wdzięcznym i chętnie podejmowany przez badaczy 
kultury regionu. Przede wszystkim należy tu zwrócić uwagę na dwie rozprawy 
doktorskie: Cezarego Galanka – Biblioteki i czytelnictwo w Częstochowie od II 
połowy XIX wieku do 1939 roku2 i autorki niniejszego artykułu – Polityka kulturalna 
władz miejskich Częstochowy w okresie międzywojennym3. Obie prezentują fakty  
z dziejów wspomnianej placówki, skupiając się na szczegółowym omówieniu jej 
historii i działalności, widzianej z różnej perspektywy. Natomiast celem niniejszego 

1 Nie bez znaczenia pozostaje osoba patrona omawianej placówki. Ten wybitny lekarz, badacz, filozof 
i społecznik był głównym inicjatorem utworzenia w mieście biblioteki o charakterze społecznym. 
W uznaniu jego zasług izba wyższa parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, w setną rocznicę śmierci 
tego wielkiego uczonego, ustanowiła rok 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego. Vide: Uchwała 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 
Rokiem Władysława Biegańskiego, Monitor Polski 2016, poz. 1122.
2 C. Galanek, Biblioteki i czytelnictwo w Częstochowie od II połowy XIX wieku do 1939 roku, praca 
doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja J. Zakrzewskiego, Instytut Historii 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016.
3 A. Boral, Polityka kulturalna władz miejskich Częstochowy w okresie międzywojennym, praca 
doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Janusza Spyry, prof. AJD, Instytut Historii Akademii  
im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.
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artykułu będzie przedstawienie sposobów finansowania biblioteki przez władze 
komunalne Częstochowy, począwszy od jej powstania, aż do wybuchu II wojny 
światowej we wrześniu 1939 r.

1. Informacje z dziejów miasta i jego samorządu
W chwili gdy nadeszła upragniona wolność w 1918 r. w mieście działały 

już władze lokalne wyłonione jeszcze w okresie I wojny światowej. Niemieckie 
władze okupacyjne, w ramach budowania podstaw zależnego od siebie Królestwa 
Polskiego, w kwietniu 1917 r. wyraziły zgodę na przeprowadzenie wyborów 
samorządowych według tzw. systemu kurialnego. Wyłoniona w ten sposób rada 
miasta reprezentowała, co prawda, społeczność lokalną, ale była całkowicie 
zależna od władz okupacyjnych, więc nie podejmowała żadnych samodzielnych 
decyzji. Sytuacja zmieniła się w chwili odzyskania niepodległości w listopadzie 
1918 r.4, chociaż dotychczasowe władze działały aż do przeprowadzenia nowych 
wyborów, które odbyły się 9 marca 1919 r. Wybory te zdecydowanie wygrała 
Narodowa Demokracja, ale możliwość sprawowania samodzielnych rządów stała 
się zarzewiem konfliktu. Trzynastu socjalistycznych radnych demonstracyjnie 
zrzekło się mandatów, a polska i żydowska prawica wnioskowały do wojewody 
i Ministra Spraw Wewnętrznych o przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 
W efekcie zdekompletowana dziewiętnastoosobowa rada została rozwiązana 
14 października 1925 r. Kolejne wybory miały miejsce 27 grudnia 1925 r. Tym 
razem prawica straciła bezwzględną większość, a „języczkiem u wagi” został 
Zjednoczony Żydowski Komitet Wyborczy, który poparł lewicę. Rozdrobnienie 
polityczne i liczne konflikty spowodowały rozwiązanie samorządu w dniu 13 maja 
1927 r., a władzę tymczasową na 5 miesięcy powierzono komisarzowi Pawłowi 
Gettelowi. W nowej sytuacji politycznej, jaka zaistniała w Polsce po zamachu 
majowym 1926 r., w Częstochowie 16 października 1927 r. odbyły się trzecie 
wybory. Przewagę uzyskały ugrupowania lewicowe, które przejęły inicjatywę 
wyłonienia władzy. Jednak 5 listopada 1930 r. ponownie rozwiązano organa 
miejskie. Od tej pory aż do 1937 r. władzę w mieście sprawowali komisaryczni 
prezydenci, w kolejności: Aleksander Bratkowski (1930–1931), Józef Mazur 
(1931–1933), Jan Mackiewicz (1933–1936) i Karol Motal (1936–1937). Kolejne 

4 Eadem, Formowanie samorządu Częstochowy w latach 1914–1918. Walka wyborcza i najważniejsze 
zadania, [w:] Historia III°. Częstochowskie spotkania młodych historyków, t. I, red. N. Morawiec, 
T. Srogosz, Częstochowa-Radomsko 2013, s. 162, 167–168. Więcej na temat samorządu w Królestwie 
Polskim w latach 1917–1918 vide: J.Z. Pająk, Powstanie i rozwój samorządu w miastach Królestwa 
Polskiego podczas I wojny światowej, [w:] Z historii ustroju państwa polskiego od XIV do XX wieku, 
red. W. Saletra, Kielce 2001, s. 109–110. A na temat samorządu Częstochowy vide: E. Bąkowski, 
Samorząd Częstochowy, jako płaszczyzna walki społeczno-politycznej w latach 1915–1918, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne” 1973, z. 9, s. 49–65; 
idem, Walka o władzę w Częstochowie w pierwszych dniach niepodległości Polski, ibidem, s. 6–27;  
J. Badora, Walki o władzę w Ratuszu Częstochowskim. Formowanie samorządu Częstochowy  
w latach 1914–1918, „Almanach Częstochowy” 1993, z.  6, s. 56–61; S. Nowak, Z moich wspomnień. 
Samorząd miasta Częstochowy w latach 1916–1931, cz. 3, oprac. A.J. Zakrzewski, Częstochowa 
1994; F. Sobalski, Materiały do stosunków społeczno-gospodarczych Częstochowy w latach 
pierwszej wojny światowej, „Ziemia Częstochowska” 1991, t. XVII, s. 172–197; idem, Rada Miejska 
Częstochowy w listopadzie 1918 roku, [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, red. 
W. Palus, R. Szwed, Częstochowa, 1999, s. 157–176.

Agata Boral



85

wybory odbyły się 27 maja 1934 r. Jednakże w ich wyniku żadne ugrupowanie 
nie mogło rządzić samodzielnie, a sanacja musiała współpracować z opozycją. 
Władze te, jako jedyne w okresie II RP przepracowały całą kadencję. Ostatnie 
wybory przeprowadzone 21 maja 1939 r. wygrała polska prawica. Nie wybrano 
prezydenta i jego zastępcy, swoje obowiązki pełnili dotychczasowi włodarze. 
Rada ta działała tylko 3 miesiące w związku z atakiem Niemiec na Polskę5. 

2. Okres działania biblioteki do 1925 r.
W dniu 2 grudnia 1916 r. powołano do życia Towarzystwo Biblioteki 

Publicznej, które dążyło do otwarcia placówki w Częstochowie. Tymczasem 
29 stycznia 1917 r. zmarł inicjator powstania ogólnodostępnej biblioteki  
– dr Władysław Biegański6. W lokalnej prasie pojawiły się głosy, aby książnicy 
nadać imię jej głównego propagatora7. Pomysł się przyjął i w dniu 11 sierpnia 
1917 r. uroczyście otwarto Bibliotekę Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego 
w Częstochowie. Jej księgozbiór liczył 1298 dzieł, głównie o treści naukowej. 
Placówka mieściła się w jednym pokoju, w domu dr. Stanisława Nowaka przy  
ul. Teatralnej 148.

Od początku zarząd Towarzystwa Biblioteki Publicznej upatrywał 
możliwości rozwoju placówki we wzrastającej liczbie jej członków i opłaconych 
składkach. W chwili uruchomienia było ich 42, a zakładano, iż z końcem roku 
liczba ta wzrośnie dziesięciokrotnie. Jednakże, według potencjalnych kandydatów 
na jej członków, roczna opłata w wysokości 4 rubli była za wysoka9. Zarząd nie 
wykorzystał także okazji, jaka pojawiła się w postaci wzmożonego zainteresowania 
sprawami biblioteki po śmierci jej inicjatora i uzależniał rozwój placówki 

5 A. Boral, Wybory samorządowe w Częstochowie w latach 1919–1939, [w:] Między prawdą  
a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazu przeszłości, red. I. Korpyś, T. Srogosz, Częstochowa 2012, 
s. 179–187. Szerzej na temat wyborów samorządowych w Częstochowie w okresie II RP – vide:  
R. Szwed, Samorząd miasta Częstochowy w latach 1919–1925, [w:] Częstochowa w pierwszych 
latach Polski Odrodzonej, red. J. Mizgalski, W. Palus, R. Szwed, Częstochowa 1994, s. 45–58; 
idem, Oblicze polityczne samorządu miejskiego w Częstochowie w latach 1919–1939, [w:] Z dziejów 
najnowszych Częstochowy, red. W. Palus, R. Szwed, Częstochowa 1995, s. 33–52; idem, Radni miasta 
Częstochowy w okresie międzywojennym, [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, 
red. W. Palus, R. Szwed, Częstochowa 1997, s. 33–58; idem, Samorządowe kampanie wyborcze 
w Częstochowie w latach 1919–1939, [w:] Życie codzienne w Częstochowie..., s. 9–36; idem, U progu 
niepodległości, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. III: W czasach Polski 
Odrodzonej i drugiej wojny światowej, red. R. Szwed, Częstochowa 2006, s. 11–20; idem, Samorząd 
miasta Częstochowy, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. III, op. cit.,  
s. 249–284; M. Świtała, Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Częstochowie w Niepodległej Polsce 
– 9 marca 1919 r., [w:] Częstochowa w pierwszych latach..., s. 29–44; M. Świtała, Wybory do Rady 
Miejskiej w Częstochowie w dniu 27grudnia 1925 roku, [w:] Z dziejów najnowszych..., s. 279–292.
6 Ofiary, „Goniec Częstochowski” 1917, nr 24, s. 4; nr 25, s. 4; nr 26, s. 6; nr 29, s. 4; nr 30, s. 4;  
nr 33, s. 5.
7 A.P., Częstochowa zyskała  nową placówkę kulturalną, ibidem, nr 183, s. 3. 
8 W. Tyras, Biblioteka Publiczna w Częstochowie do 1939 roku, „Ziemia Częstochowska” 1970,  
t. VIII/IX, s. 356. 
9 Kronika, „Goniec Częstochowski” 1917, nr 40, s. 4; Z ogólnego zebrania członków Tow. Biblioteki 
publicznej, ibidem, nr 154, s. 3. 
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od hojności mieszkańców10.
Z relacji „Gońca Częstochowskiego” wynika, że w 1917 r. wpływy do 

biblioteki publicznej kształtowały się na poziomie – 6301,97 marek, a wydatki 
– 2901,23 marek, natomiast Cezary Galanek wskazuje, że jej dochody wynosiły 
– 5736,19 marek, a wydatki – 2894,84 marek. Relacje te nie są zgodne co do 
wysokości omawianych kwot, ale obie potwierdzają, że na dochody biblioteki 
składały się środki pochodzące od: sejmiku powiatowego z przeznaczeniem 
na kupno książek; sejmiku powiatowego na utrzymanie biblioteki; ofiar R.O. 
powiatowej; ze składek członków; darowizn i procentu od kapitału11. 

Może trochę zastanawiać fakt, iż w powyższym zestawieniu nie widać 
wpływów z subwencji magistrackiej, gdyż organizacje społeczne z reguły mają 
nadzieję na pozyskanie miejskich dotacji. Autorka niniejszego opracowania 
jednak nie znalazła w zasobach Archiwum Państwowego w Częstochowie pism 
zarządu towarzystwa, kierowanych w tym czasie do władz komunalnych z prośbą 
o wsparcie placówki. Istotnie, uzyskiwane dochody pokrywały biblioteczne 
wydatki, ale wydaje się, iż nie to było głównym powodem braku wspomnianego 
dofinansowywania. Należy pamiętać, że ówczesne władze nie miały wpływu na 
rozwój życia gospodarczego i kulturalnego miasta. Ich decyzje zależały od akcep-
tacji władz okupacyjnych, a te nie były zainteresowane likwidacją analfabetyzmu, 
popularyzowaniem książki polskiej czy upowszechnianiem czytelnictwa wśród 
Polaków. Stąd też nie widziały potrzeby wspierania ogólnodostępnej biblioteki. 
Byli tego świadomi samorządowcy i zarząd towarzystwa. 

Natomiast po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., działające  
w nowej rzeczywistości, władze komunalne partycypowały od razu w kosztach 
utrzymania biblioteki. Miasto znajdowało się wówczas w bardzo trudnej sytuacji 
gospodarczej, a mimo to władze lokalne zareagowały pozytywnie na pismo  
zarządu towarzystwa w sprawie przyznania zasiłku dla „utrzymania bytu” 
biblioteki z 25 maja 1919 r. Jednakże spustoszenia wojenne i galopująca inflacja 
powodowały, że kasa miejska świeciła pustkami. Niemniej świadomość, iż zarząd 
towarzystwa rozważał możliwość zamknięcia jedynej w regionie placówki,  
w której skupiało się życie kulturalne miasta12 powodowała, iż samorządowcy 
zaczęli uwzględniać wydatki na rzecz tej biblioteki w budżetach miejskich. 

W okresie od 1918 do 1923 r.13 wydatki dla omawianej biblioteki władze 

10 A. Kamińska, Trudne początki – chlubny dorobek, „Nad Wartą” 1978, nr 2, s. 5.
11 Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej za rok 1917, „Goniec Częstochowski” 1918,  
nr 69, s. 3; C. Galanek, Wybrane informacje o powstaniu i funkcjonowaniu niektórych bibliotek  
w Częstochowie w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku, „Biuletyn Wyższej Szkoły 
Hotelarstwa i Turystyki” 2002, z. 2/4, s. 23.
12 APCz, AmCz, sygn. 7703, k. 23, 42, 48; C. Galanek, Biblioteki i czytelnictwo w Częstochowie..., 
s. 141–143.
13 Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. na terytorium II RP w obiegu początkowo 
były 4 waluty: marka niemiecka, korona austriacka, rubel rosyjski i marka polska (oficjalna 
waluta Królestwa Polskiego). Dopiero Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił markę polską jedyną 
walutą państwa polskiego. Vide: Ustawa z dnia 15 stycznia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia 
marki polskiej prawnym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczypospolitej, Dziennik Ustaw 
z 1920, Nr 5, poz. 26, s. 52.  
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komunalne zabezpieczały w budżetach miejskich w dziale IV pn. Szkolnictwo,  
a w 1924 r.14 w dziale Szkolnictwo i oświata15. W tym czasie samorząd przekazywał 
jedną ogólną kwotę bez wyszczególnienia, na co powinna zostać przeznaczona. 

Poniższa tabela prezentuje kwoty preliminowane i wypłacone  
z częstochowskich budżetów gminnych w latach 1918–1924 na działalność 
Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie i inne 
cele kulturalno-oświatowe wspierane przez samorząd.

Tabela 1. Środki preliminowane i wypłacone z budżetu miasta Częstochowy od 
1918/1919 r. do 1924 r. na działalność Publicznej Biblioteki im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Częstochowie i cele kulturalno-oświatowe wspierane przez 
władze samorządowe

Rok 
Kwoty preliminowane Wypłacono z budżetu miejskiego

Biblioteka 
Publiczna

Szkolnictwo/Subsydia na 
cele kulturalno-oświatowe

Biblioteka 
Publiczna

Szkolnictwo/Subsydia na 
cele kulturalno-oświatowe

1918/1919 1200,00 marek 281 067,24 marek 1200,00 marek 281 067,24 marek

1919/1920 4000,00 marek 292 500,00 marek Brak danych Brak danych

1920/1921 4000,00 marek 1 796 935,00 marek Brak danych Brak danych

1921 4000,00 marek 2 955 838,00 marek Brak danych Brak danych

1922 10 000,00 marek 14 870 234,00 marek Brak danych Brak danych

1923 100 000,00 marek 15 395 026,00 marek 12 000 000,00 
marek 27 516 845 285 ,00 marek

1924 2 000 000,00 marek 41 000 000,00 marek Brak danych 3031,02 zł

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7330, k. 25; sygn. 7332, k. 15; sygn. 7334, k. 30; sygn. 7335,  
k. 41; sygn. 7336, k. 23; sygn. 7337, k. 30; sygn. 7338, k. 14; sygn. 7367, k. 18; sygn. 7369, k. 25;  
sygn. 7370, k. 9.

Dane z powyższej tabeli wskazują, że w roku 1918/1919 władze komunalne 
wypłaciły na działalność biblioteki kwoty preliminowane. W projekcie budżetu na 
rok następny proponowały przeznaczyć na jej rozwój 2000 marek, ale radni podwoili 
ten wydatek. Podobnie było w przypadku kwot przyznanych na szkolnictwo, które 
pierwotnie określono na poziomie 129 796,40 marek16, a następnie samorządowcy 
je zwiększyli. Przez kolejne 2 lata władze lokalne preliminowały na rzecz placówki 
tę samą kwotę, co rok wcześniej. Dopiero od 1922 r. nastąpił wyraźny wzrost 
środków preliminowanych na rozwój biblioteki. Wydaje się mało prawdopodobne, 

14 Dnia 1 VII 1924 r. marka polska przestała być prawnym środkiem płatniczym, jej wymianę na 
złote prowadzono do 31 V 1925 r. Vide: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 
kwietnia 1924 roku o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. z 1924, Nr 34, poz. 351), s. 510–511. 
15 C. Galanek, Założenia, formy finansowania oraz działalność Biblioteki Publicznej im.  
W. Biegańskiego w Częstochowie w latach 1917–1925, „Almanach Częstochowy” 2008, s. 177–179. 
16 APCz, AmCz, sygn. 7332, k. 15.
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że w ostatnim roku omawianego okresu włodarze zaprzestali finansowania 
placówki. Raczej należy przyjąć, że wydatki te ujęto w pozycji Subsydia na cele 
kulturalno-oświatowe, bez precyzowania kwot przekazanych na rzecz biblioteki 
publicznej.

Proponowane kwoty mogą robić wrażenie dużych, a nawet olbrzymich, 
jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że proporcja wydatków ponoszonych na 
tę placówkę do ogólnej ich kwoty była niezadowalająca17. Wart podkreślenia 
pozostaje fakt, iż radni I kadencji okresu międzywojnia, wywodzący się z obozu 
narodowego, w ogóle dostrzegali braki w zakresie posiadania umiejętności czytania 
i pisania wśród mieszkańców i na miarę możliwości, pośrednio, promowali 
czytelnictwo w mieście.

Realizowana polityka okazała się błędna, a niepomyślny rozwój biblioteki 
sprawił, że towarzystwo zaczęło rozważać jej przekazanie pod zarząd miasta. 
Pomysł ten spotkał się z pozytywnym odzewem społeczeństwa i przede wszystkim 
władz komunalnych. Nie bez znaczenia był fakt, iż w skład zarządów wchodzili 
też radni. 

3. Okres działania biblioteki od 1925 r.
Towarzystwo Biblioteki Publicznej rozwiązano w dniu 4 stycznia 1925 r. 

Kilka dni później powołano Kuratorium ds. biblioteki miejskiej, którego celem 
pozostało czuwanie nad naukowym charakterem Biblioteki Miejskiej im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Częstochowie18. Z protokołu przejęcia wynika, 
że księgozbiór na dzień jej przekazania, tj. 16 marca 1925 r., liczył 3144 dzieł. 
Natomiast z końcem roku placówka posiadała już 3191 książek naukowych  
i 488 beletrystycznych19. Siedziba biblioteki mieściła się przy ul. Dąbrowskiego 
10/4, gdzie na parterze samorząd wygospodarował lokal na wypożyczalnię, 
czytelnię i magazyn. W 1926 r. w sąsiednim pokoju urządzono czytelnię – 
niestety był on zawilgocony. Sprawozdania Wiktorii Wolańskiej z lat 1926–1927 
potwierdzają, iż włodarze dostrzegali ten problem i przenieśli książnicę na I piętro 
do dwupokojowego lokalu domu miejskiego. Większy przeznaczając na czytelnię, 
a mniejszy na bibliotekę20. 

W związku z przejęciem biblioteki publicznej przez władze komunalne,  
w latach 1925–1939 pojawiły się nowe możliwości dotyczące uzupełniania 
zasobów bibliotecznych, poprzez dokonywanie zakupów ze środków pochodzących  
z subwencji miejskiej. Jednak z tej sposobności włodarze korzystali sporadycz-
nie, a nabywane książki nadal pochodziły głównie z darów. Dopiero w drugiej 
kolejności były to zakupy czynione przez częstochowskie władze. W latach 30-tych  
XX w., dopiero przy spadającej frekwencji, samorząd decydował się na zakupy, ale 

17 A. Boral, Polityka kulturalna władz miejskich Częstochowy..., s. 140.
18 W. Tyras, Biblioteka Publiczna w latach 1917–1925, „Nad Wartą” 1967, nr 2, s. 7.
19 Biblioteka im. Biegańskiego stoi otworem dla urzędników, „Kurier Codzienny” 1927, nr 16, s. 3.
20 APCz, AmCz, sygn. 7703, k. 124, 174, 234. Warto dodać, że Wiktoria Wolańska w dniu 3 lutego 
1925 r. otrzymała rekomendację do objęcia stanowiska bibliotekarki od kuratorium kierującym 
Biblioteką, w skład którego wchodziła m.in. wdowa po doktorze W. Biegańskim – Mieczysława 
Biegańska. Vide. Ibidem, 61–62.
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niekoniecznie pozyskiwał nowości beletrystyczne21. Z końcem 1938 r. biblioteka 
posiadała 9628 książek, w tym 5784 naukowych i 3444 beletrystycznych22. 

Jak widać nadal przeważały pozycje naukowe, chociaż w mieście nie było 
wówczas wyższej uczelni23. Zatem należy wnioskować, iż przez cały ten czas 
częstochowski samorząd dbał, aby oferta czytelnicza biblioteki była skierowana 
do osób uczących się i podnoszących kwalifikacje, w tym głównie młodzieży szkół 
średnich i osób z co najmniej średnim wykształceniem. Warto jednak podkreślić, 
że pozycje beletrystyczne cieszyły się znacznie większym powodzeniem wśród 
mieszkańców miasta, na co zwracała uwagę bibliotekarka24. Tym samym 
księgozbiór biblioteki o charakterze naukowym pozostawał niedostosowany 
do odbiorcy masowego.

W 1925 r. wydatki na działalność biblioteki zapisano w dziale Szkolnictwo 
i oświata, ale tym razem w § 6 pn. Miejska Biblioteka im. D-ra W. Biegańskiego. 
Preliminarz Magistratu na 1925 rok wskazywał kwotę 10 800,00 zł, w tym na: 
uposażenie personelu (2 osoby) – 6000 zł; zakup książek – 3600 zł; oprawę książek, 
przybory kancelaryjne i utrzymanie czystości – 1200 zł. Uchwała Rady Miejskiej 
z 15 grudnia 1924 r. potwierdziła wymienione kwoty. Natomiast sprawozdanie  
z wykonania budżetu na ten rok wskazuje, że częstochowskie władze wydatkowały 
na rzecz tej biblioteki w sumie 4 774,22 zł. W tym na uposażenie bibliotekarki – 
1500,00 zł; zakup książek – 1301,63 zł; inne wydatki – 1972,59 zł, w tym: oprawę 
książek – 767,90 zł; prenumeratę pism – 232,40 zł; materiały kancelaryjne – 53,59 
zł; lokal, światło, opał, obsługę i inne – 918,40 zł25. 

Rok później wydatki w budżecie miejskim władze komunalne rozpisały nieco 
inaczej. Zamierzenia Magistratu na 1926 rok zostały podzielone na: suma pozycji, 
suma paragrafu i suma tytułu. Ta ostatnia w odniesieniu do biblioteki wynosiła 
6513,00 zł. Natomiast wydatki preliminowano w dziale V pn. Kultura, w tytule 
12, pn. Miejska Biblioteka im. D-ra W. Biegańskiego. W sumie paragrafu wykazano 
następujące kwoty: pobory bibliotekarki (1 osoba) – 1500,00 zł; ubezpieczenie  
w kasie chorych – 63,00 zł; zakup książek, prenumerata dzienników i pism – 3600,00 
zł; oprawa książek i materiały kancelaryjne – 1000,00 zł; opał, światło i utrzymanie 
czystości – 350,00 zł. Natomiast jego wykonanie wskazuje, że na bibliotekę władze 
wydały jeszcze mniej pieniędzy niż rok wcześniej. Było to 4511,95 zł, w tym na 
pobory bibliotekarki – 1666,26 zł; ubezpieczenie społeczne – 63,00 zł; zakup 
książek, prenumeratę dzienników i pism – 1923,89 zł; oprawę książek i materiały 

21 C. Galanek, Działalność Biblioteki Publicznej im. W. Biegańskiego w Częstochowie w latach 1931–
1939 w świetle rocznych sprawozdań dla Magistratu m. Częstochowy, „Almanach Częstochowy” 
2009, s. 178.
22 APCz, AmCz, sygn. 6025, k. 2, 13, 21, 32, 54, 77, 80, 83, 106, 119, 135, 149, 166.
23 A. Boral, Działalność kulturalna władz miejskich Częstochowy w latach 1919–1939, [w:] 
Częstochowskie Teki Historyczne, t. II, red. N. Morawiec, R.W. Szwed, M. Trąbski, Częstochowa 
2011, s. 179–184.
24 C. Galanek, Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w latach 
1925–1930, „Almanach Częstochowy” 2009, s. 151; idem, Działalność Biblioteki Publicznej  
im. W. Biegańskiego w Częstochowie w latach 1931–1939…, s. 170.
25 APCz, AmCz, sygn. 7339, k. 8; sygn. 7371, k. 28.
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kancelaryjne – 791,43 zł; opał, światło i utrzymanie czystości – 67,37 zł26. 
W latach 1925 i 1926 kwoty faktycznie wypłacone na działalność 

biblioteki miejskiej były niższe od tych planowanych. Władze samorządowe 
usystematyzowały i uporządkowały wydatki, przeznaczając środki na zakup 
książek i czasopism oraz obsługę administracyjną. Za sprawą radnych I kadencji 
biblioteka została własnością miasta. Ich następcy kontynuowali jej dotowanie  
i po raz pierwszy zabezpieczyli środki na świadczenia społeczne.

Od roku budżetowego 1927/1928 wspomniane wydatki zostały zapisane  
w dziale VII pn. Kultura i Sztuka. W latach 1927/1928–1938/1939 szczegółowo je 
wymieniono i przyporządkowano do poszczególnych pozycji. Poniższe tabele (od 
2. do 13.) przedstawiają kwoty preliminowane, wykonanie budżetu i faktycznie 
wypłacone przez władze komunalne Częstochowy na działalność miejskiej 
biblioteki w latach 1927/1928–1938/1939.

Z tabeli 2. wynika, że władze lokalne zwiększyły prawie wszystkie 
planowane wydatki na działalność biblioteki miejskiej, za wyjątkiem kwot 
przeznaczonych na zakup książek, prenumeratę dzienników i pism, które uległy 
pomniejszeniu o 413,69 zł. Największy wzrost w stosunku do planów nastąpił 
w rubryce „remont lokalu”. Wojewoda zwiększył budżet dodatkowy na ten cel  
o 280,00 zł, ale ostatecznie samorząd wypłacił o 126,66 zł więcej. Zatem na 
remont lokalu przekazał o 406,66 zł więcej, niż to planował. Ostatecznie z kasy 
miejskiej na działalność biblioteki wypłacił o 423,79 zł więcej niż to wcześniej 
preliminował.

Tabela 2. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1927/1928 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy

Wydatki Po
bo

ry
 

bi
bl

io
te

ka
rk

i

U
be

zp
ie

cz
en

ie
 w

 
K

as
ie

 C
ho

ry
ch

Z
ak

up
 k

si
ąż

ek
, 

pr
en

um
er

at
a 

dz
ie

nn
ik

ów
 i 

pi
sm

O
pr

aw
a 

K
si

ąż
ek

 
i m

at
er

ia
ły

 
ka

nc
el

ar
yj

ne

U
zu

pe
łn

ie
ni

e 
in

w
en

ta
rz

a 
 

i u
tr

zy
m

an
ie

O
pa

ł, 
św

ia
tło

 
i u

tr
zy

m
an

ie
 

cz
ys

to
śc

i

R
em

on
t l

ok
al

u

M
ie

js
ka

 B
ib

lio
te

ka
 

im
.  

 
W

. B
ie

ga
ńs

ki
eg

o

Złotych

Pr
el

im
in

ar
z

Wykonanie 
budżetu na 1925 r. 1500,00 63,18 1534,03 821,79 0,00 918,40 - 4837,40
Budżet na 1926 r. 1750,00 63,00 3600,00 1000,00 0,00 350,00 - 6763,00
Budżet zasadniczy 
na 1927/1928 r. 
uchwalony przez 
Tymczasowy 
Zarząd Miasta 
zatwierdzony 
przez Wojewodę

2000,00 100,00 2500,00 1000,00 300,00 350,00 320,00 6570,00

Razem budżet 
zasadniczy  
i dodatkowy

2300,00 100,00 2500,00 1000,00 300,00 350,00 600,00 7150,00

Wykonanie Budżetu na 
1927/1928 r. 2242,66 116,28 2086,31 1063,66 380,94 377,28 726,66 6993,79

26 Ibidem, sygn.7340, k. 16; sygn. 7373, k. 65–66.
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W
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Budżet ostateczny 

na 1927/1928 r. 2379,06 100,00 2500,00 1000,00 300,00 350,00 600,00 7229,06

Wykonanie 
budżetu 

ostatecznego na 
1927/1928 r.

2242,00 116,28 2086,31 1063,66 380,94 377,28 726,66 6993,79

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7341, k. 48–51; sygn. 7344, k. 58–59; sygn. 7374, k. 17–20.

W roku 1928/1929 wzrosło wynagrodzenie i pochodne bibliotekarki,  
a kwoty na zakup książek, prenumeratę dzienników i pism oraz oprawę książek 
i materiały kancelaryjne uległy zmniejszeniu. Samorząd wydał nieco mniej, 
niż to preliminował na opał, światło i utrzymanie czystości oraz remont lokalu. 
Ostatecznie na działalność biblioteki miejskiej wypłacił o 91,25 zł mniej niż to 
planował, ale o 124,96 zł więcej niż rok wcześniej.

Tabela 3. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1928/1929 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu na 1926 r. 1666,26 63,00 1923,89 791,43 - 67,37 - 4511,95

Budżet na 
1927/1928 r. 2300,00 100,00 2500,00 1000,00 300,00 350,00 600,00 7150,00

Preliminowano na 
1928/1929 r. przez 

Zarząd Miasta
2760,00 250,00 2500,00 800,00 200,00 550,00 150,00 7210,00

Wykonanie Budżetu na 
1928/1929 r. 3574,14 293,70 1716,57 727,00 209,64 477,67 138,83 7135,55

W
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ła
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no

Budżet ostateczny 
na 1928/1929 r. 2991,00 250,00 2500,00 800,00 200,00 550,00 150,00 7441,00

Wykonanie 
budżetu 

ostatecznego na 
1928/1929 r.

3574,14 293,70 1716,57 727,00 209,64 477,67 120,03 7118,75

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7343, k. 50–51; sygn. 7345, k. 60–61; sygn. 7375, k. 15–16.

W roku 1929/1930 Magistrat i Rada Miasta proponowały te same kwoty 
dla biblioteki miejskiej. Plan budżetowy wzrósł o 1391,25 zł, zwiększono wydatki 
na opał, światło i utrzymanie czystości o 193,47 zł. Pozostałe kwoty były niższe 
od planowanych, a te na uzupełnienie inwentarza i utrzymanie oraz remont lokalu 
wręcz symboliczne. Ostatecznie samorząd wydał 69,83 zł mniej niż rok temu. 
Wzrastały koszty utrzymania biblioteki, zatem władze komunalne starały się 
ograniczać inne wydatki, co wydaje się być oczywistym w momencie kryzysu 
gospodarczego.
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Tabela 4. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1929/1930 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie budżetu  
w 1927/1928 r. 2242,66 116,28 2 086,31 1 063,66 380,94 377,28 726,66 6993,79

Budżet na 1928/1929 r. 2991,00 250,00 2 500,00 800,00 200,00 550,00 150,00 7441,00

Preliminowano na 
1929/1930 r. przez 
Zarząd Miasta

3816,00 396,00 2 500,00 800,00 200,00 648,00 150,00 8510,00

Preliminarz na 
1929/1930 r. 
uchwalony przez Radę 
Miejską

3816,00 396,00 2 500,00 800,00 200,00 648,00 150,00 8510,00

Wykonanie Budżetu na 
1929/1930 r. 3795,00 391,92 2 026,50 189,45 11,10 841,47 7,92 7263,36

W
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Budżet ostateczny na 
1929/1930 r. 3968,00 396,00 2 500,00 800,00 200,00 648,00 150,00 8662,00

Wykonanie budżetu 
ostatecznego na 

1929/1930 r.
3795,00 177,48 2 026,50 189,45 11,10 841,47 7,92 7048,92

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7344, k. 58–59; sygn. 7346, k. 126, 128; sygn. 7376, k. 27–30.

W roku 1930/1931 kwoty preliminowane na działalność biblioteki miejskiej 
były dwukrotnie większe, niż to planowali włodarze rok wcześniej. Zdecydowanie 
wyższe kwoty przewidywano na cześć merytoryczną, tj. wzbogacanie  
i odnawianie księgozbioru. Wydaje się, że włodarze uwzględnili przeprowadzenie 
większego remontu tej instytucji, z którego następnie zrezygnowali. Ostatecznie 
na zakup książek władze wypłaciły o 2546,95 zł mniej środków, niż planowały. 
Przeprowadzono tylko drobne naprawy, za symboliczną kwotę 29,90 zł. 
Ostatecznie na bibliotekę władze lokalne wypłaciły 9 891,09 zł mniej, niż to 
pierwotnie planowały i przekazały o 60,01 zł mniej niż w roku ubiegłym.
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Tabela 5. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1930/1931 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu  

w 1928/1929 r.
3574,14 293,70 1716,57 727,00 209,64 477,67 138,83 7137,55

Budżet na 
1929/1930 r. 3966,00 396,00 2500,00 800,00 200,00 648,00 150,00 8660,00

Preliminowano 
na 1930/1931 4530,00 450,00 4000,00 1000,00 800,00 1100,00 5000,00 16 880,00

Wykonanie budżetu na 
1930/1931 r. 3804,57 392,72 2665,80 631,85 124,85 849,81 6650,00 8536,10
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Budżet 
ostateczny na rok 

1930/1931
4376,00 450,00 4000,00 1000,00 800,00 1100,00 - 11 726,00

Wykonanie 
budżetu 

ostatecznego na 
1930/1931 r.

3804,57 174,88 1453,05 631,85 44,85 848,81 29,90 6988,91

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7345, k. 60–61; sygn. 7347, k. 131–136; sygn. 7377, k. 22–25.

Z danych w tabeli 6. wynika, że środki planowane na działalność biblioteki 
miejskiej w roku 1931/1932 oscylowały wokół kwoty 8500 zł. Zarząd Miasta 
proponował przeznaczyć o 269,00 zł więcej, ale decyzją kierownika Tymczasowego 
Zarządu obniżono wynagrodzenie bibliotekarki o 358,00 zł. Na zakup książek, 
prenumeratę dzienników i czasopism władze lokalne wypłaciły zaledwie  
⅓ preliminowanych środków, a na uzupełnianie inwentarza i jego utrzymanie 
jeszcze mniej. Włodarze miejscy nie przewidywali też remontu biblioteki 
i nie przekazali żadnych środków nawet na drobne naprawy. Ostatecznie obcięli 
wszystkie wydatki i wypłacili o 1457,28 zł mniej niż rok wcześniej.
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Tabela 6. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1931/1932 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu 
1929/1930 r.

3795,00 391,92 2026,50 189,45 11,10 841,47 7,92 7263,36

Budżet na 
1930/1931 r. 4376,00 450,00 4000,00 1000,00 800,00 1100,00 - 11 726,00

Preliminowano 
na 1931/1932 r. 
przez Zarząd 
Miasta

3469,00 400,00 3000,00 800,00 300,00 800,00 - 8769,00

Preliminarz 
ostateczny 
ustalony decyzją 
kierownika 
Tymczasowego 
Zarządu

3111,00 400,00 3000,00 800,00 300,00 800,00 - 8411,00

Wykonanie budżetu na 
1931/1932 r. 3110,10 336,69 1177,80 530,00 88,69 624,85 - 5868,43

W
yp

ła
co

no

Budżet 
ostateczny na 
1931/1932 r.

3111,00 400,00 3000,00 800,00 300,00 800,00 - 8411,00

Wykonanie 
budżetu 

ostatecznego na 
1931/1932 r.

3110,10 150,12 1027,57 530,30 88,69 624,88 - 5531,63

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7346, k. 126–128; sygn. 7348, k. 85–88; sygn. 7378, k. 36–39.

Z tabeli 7. wynika, że Zarząd Miasta oraz kierownik Tymczasowego 
Zarządu planowali przeznaczyć na rzecz biblioteki miejskiej o 1861,00 zł mniej niż  
w roku ubiegłym. Ostatecznie na jej działalność częstochowskie władze przekazały  
o 1547,99 zł mniej, niż preliminowały, uwzględniając środki na drobne naprawy  
i remont lokalu. Włodarze komunalni ograniczyli wydatki na rozwój biblioteki oraz 
opał, światło i utrzymanie czystości. Ostatecznie na funkcjonowanie omawianej 
placówki wydali o 529,62 zł mniej niż rok temu.
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Tabela 7. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1932/1933 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu 
1930/1931 r.

3804,57 392,72 2665,80 631,85 124,85 849,81 6650,00 8536,10

Budżet na 
1931/1932 r. 3111,00 400,00 3000,00 800,00 300,00 800,00 - 8411,00

Preliminowano 
na 1932/1933 r. 
przez Zarząd 
Miasta

2840,00 310,00 2000,00 500,00 200,00 700,00 - 6550,00

Preliminarz 
ostateczny 
ustalony decyzją 
kierownika 
Tymczasowego 
Zarządu

2840,00 310,00 2000,00 500,00 200,00 700,00 - 6550,00

Wykonanie budżetu na 
1932/1933 r. 2855,46 291,69 1135,15 167,60 73,91 311,70 166,50 5002,01

W
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no

Sumy 
preliminowane 
na 1932/1933 r.

2840,00 310,00 2000,00 500,00 200,00 700,00 - 6550,00

Sumy 
wykonania 

budżetu 
1932/1933 r.

2855,46 291,69 1135,15 167,60 93,91 311,70 166,50 5002,01

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7347, k. 131–136; sygn. 7350, k. 115–118; sygn. 7379, k. 33–36.

Tabela 8. przedstawia preliminarz i rzeczywiste wydatki częstochowskich 
władz komunalnych poniesione na działalność biblioteki miejskiej w roku 
1933/1934.
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Tabela 8. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1933/1934 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu na 
1931/1932 r.

3110,10 336,69 1177,80 530,30 88,69 624,85 - 5868,43

Budżet na 
1932/1933 r. 2840,00 330,00 2000,00 500,00 200,00 700,00 - 6550,00

Preliminowano na 
1933/1934 r. 2600,00 280,00 2950,00 370,00 150,00 500,00 - 6850,00

Wykonanie budżetu na 
 1933/1934 r. 2160,00 230,10 2513,50 240,56 12,83 245,16 - 5402,15

W
yp

ła
co

no Preliminowano 2600,00 280,00 2950,00 370,00 150,00 500,00 - 6850,00

Wykonano 2160,00 230,10 2513,50 240,56 12,83 245,16 - 5402,15

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7348, k. 85–88; sygn. 7351, k. 130–134; sygn. 7380, k. 36–37.

W roku 1933/1934 lokalni włodarze preliminowali o 300,00 zł więcej niż rok 
temu na rzecz biblioteki miejskiej. Faktyczne wydatki były niższe o 1447,85 zł od 
planowanych. Na żadnym etapie nie przewidywali remontu biblioteki. Ostatecznie 
obcięli wszystkie kwoty. Na uzupełnienie inwentarza i utrzymanie przekazali 
najmniejsze środki, które mieściły się poniżej 10% kwoty planowanej. Łącznie 
wydali o 400,14 zł więcej niż w roku ubiegłym.
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Tabela 9. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1934/1935 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu 

1932/1933 r.
2855,46 291,69 1135,15 167,60 73,91 311,70 166,50 5002,01

Budżet na 
1933/1934 r. 2600,00 280,00 2950,00 370,00 150,00 500,00 - 6850,00

Preliminarz na 
1934/1935 r. 2200,00 200,00 4150,00 370,00 150,00 500,00 200,00 7770,00

Wykonanie budżetu na
 1934/1935 r. 2160,00 197,76 5162,92 1086,30 330,78 260,11 54,66 9252,53

W
yp

ła
co

no

Preliminowano 2200,00 200,00 4150,00 370,00 150,00 500,00 200,00 7770,00

Wykonano w 
roku 1934/1935 2160,00 197,76 5162,92 1086,30 330,78 260,11 54,66 9252,53

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7350, k. 115–118; sygn. 7352, k. 88–90; sygn. 7381, k. 19–22.

Tabela 9. wskazuje, iż rok budżetowy 1934/1935 był wyjątkiem 
potwierdzającym regułę. Częstochowskie władze komunalne wyraźnie zwiększyły 
środki na bibliotekę miejską i wypłaciły o 1482,53 zł więcej, niż planowały.  
W tym przeznaczając na: zakup książek, prenumeratę dzienników i pism o 1012,92 
zł; oprawę książek, materiały kancelaryjne i przybory bibliotekarskie o 716,30 zł 
oraz uzupełnienie i remont umeblowania ponad 2 razy więcej. Lokalni włodarze 
przeprowadzili niezbędne naprawy przeznaczając na remont lokalu biblioteki 
więcej niż ¼ preliminowanych kwot. Ostatecznie na funkcjonowanie placówki 
miejskiej wydali o 3850,38 zł więcej niż w roku ubiegłym. Był to zapewne wynik 
poprawy sytuacji gospodarczej Polski, która powoli wychodziła z kryzysu.
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Tabela 10. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1935/1936 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu 

1933/1934 r.
2160,00 230,10 2513,50 240,56 12,83 245,16 - 5402,15

Budżet na 
1934/1935 r. 2200,00 200,00 4150,00 370,00 150,00 500,00 200,00 7770,00

Preliminarz na 
1935/1936 r. 2400,00 220,00 4150,00 500,00 200,00 500,00 200,00 8170,00

Preliminowano 
uchwałą Rady 

Miejskiej
2400,00 220,00 2150,00 500,00 304,00 500,00 497,00 6571,00

Wykonanie budżetu na 
1935/1936 r. 2160,00 191,28 2611,58 486,53 312,35 284,21 497,42 6543,37

W
yp

ła
co

no

Preliminowano 2400,00 220,00 2150,00 500,00 304,00 500,00 497,00 6571,00

Wykonano w roku 
1935/1936 2160,00 191,28 2611,58 486,53 312,35 284,21 497,42 6543,37

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7351, k. 130–135; sygn. 7357, k. 93–95; sygn. 7383, k. 29.

Powyższa tabela ukazuje, iż w roku 1935/1936 Rada Miejska zmniejszyła 
preliminarz na zakup książek, prenumeratę dzienników i pism o 2000,00 zł oraz 
zwiększyła plan o 104,00 zł na uzupełnienie i remont umeblowania, proponując 
przeznaczyć na rzecz biblioteki miejskiej o 1599,00 zł mniej, niż to wcześniej 
przewidywano. W efekcie wykonanie tego budżetu było niższe o 27,63 zł, niż to 
preliminowano i aż o 2709,53 zł mniejsze w zeszłym roku.
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Tabela 11. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1936/1937 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu za 
1934/1935 r.

2160,00 197,76 5162,92 1086,30 330,78 260,11 54,66 9252,53

Budżet na 
1935/1936 r. 2400,00 220,00 2150,00 500,00 304,00 500,00 497,00 6571,00

Preliminarz na 
1936/1937 2520,00 240,00 2150,00 250,00 50,00 380,00 50,00 5640,00

Suma wykonania budżetu 
w roku 1936/1937 2160,00 177,24 1978,07 257,19 23,91 206,96 - 4803,37

W
yp

ła
co

no

Preliminowano 2520,00 240,00 2150,00 280,00 50,00 350,00 50,00 5640,00

Wykonano w roku 
1936/1937 2160,00 177,24 1978,07 257,19 23,91 188,81 18,15 4803,37

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7352, k. 88–90; sygn. 7360, k. 127–129; sygn. 7385, k. 36.

Z tabeli 11. wynika, że w roku 1936/1937 na działalność biblioteki miejskiej 
lokalni włodarze preliminowali kwotę o 931,00 zł niższą niż w roku ubiegłym. 
Jednak wykonanie budżetu było jeszcze niższe o 836,66 zł, ponieważ samorząd 
ograniczył wszystkie wydatki. Ostatecznie na potrzeby biblioteki wypłacił  
o 1740,00 zł mniej niż rok wcześniej.
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Tabela 12. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1937/1938 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Wykonanie 
budżetu za 
1935/1936 r.

2160,00 191,28 2611,58 486,53 312,35 284,21 497,42 6543,37

Budżet na 
1936/1937 r. 2520,00 240,00 2150,00 280,00 50,00 350,00 50,00 5640,00

Preliminarz na 
1937/1938 r. 2880,00 240,00 2500,00 400,00 50,00 380,00 50,00 6500,00

Preliminowano 
uchwałą Rady 

Miejskiej
2880,00 240,00 2500,00 400,00 50,00 380,00 50,00 6500,00

Wykonanie budżetu na 
19371938 r. 2940,00 273,15 2150,09 657,49 25,34 152,08 - 6198,15

W
yp

ła
co

no

Sumy 
preliminowane 2880,00 240,00 2200,00 700,00 50,00 380,00 50,00 6500,00

Sumy wykonania 2940,00 273,15 2150,09 657,49 25,34 120,24 31,84 6198,15

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7357, k. 93–95; sygn. 7364, k. 119–122; sygn. 7386, k. 46–49.

Jak wynika z powyższej tabeli na funkcjonowanie biblioteki miejskiej 
w budżecie gminnym opracowanym na rok 1937/1938 radni preliminowali kwotę 
o 860,00 zł wyższą niż miało to miejsce rok wcześniej. Jednak częstochowskie 
władze komunalne wydały o 301,85 zł mniej, niż to wcześniej planowały. 
Ostatecznie na działalność omawianej placówki samorząd miejski wypłacił kwotę 
o 1394,78 zł wyższą niż rok wcześniej.
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Tabela 13. Preliminarz, wykonanie budżetu i wykonanie budżetu ostatecznego 
na rok 1938/1939 w zakresie finansowania działalności biblioteki miejskiej 
przez władze komunalne Częstochowy
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Suma 
wykonania 

budżetu w roku 
1936/1937

2160,00 177,24 1978,07 257,19 23,91 188,81 18,15 4803,37

Budżet na 
1937/1938 r. 2880,00 240,00 2500,00 400,00 50,00 430,00 - 6500,00

Preliminowano 
na 1938/1939 r. 
przez Zarząd 

Miejski
3960,00 330,00 3500,00 400,00 50,00 530,00 1500,00 10 270,00

Suma wykonania 
budżetu w roku 

1938/1939
- - - - - - - -

W
yp

ła
co

no

Preliminowano 3956,00 330,00 2800,00 1200,00 50,00 430,00 1500,00 10 270,00

Wykonano 3560,00 312,26 2703,06 1178,51 - 151,87 1215,05 9120,75

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7360, k. 127–130; sygn. 7387, k. 68–71.

W roku budżetowym 1938/1939 na działalność biblioteki miejskiej 
władze lokalne po raz pierwszy preliminowały kwotę ponad 10 000 zł. W Dziale 
VII pn. Kultura i Sztuka, w § 19 pn. Biblioteka Miejska im. D-ra W. Biegańskiego 
do poz. f, opał światło i utrzymanie czystości, dodatkowo przeniesiono 
wydatki na remont lokalu z dotychczasowej poz. g. Także po raz pierwszy  
w budżecie miejskim pojawiła się pozycja – zakup książek do bibliotek miejskich 
zorganizowanych na peryferiach miasta27. Władze komunalne zdecydowały 

27 Pozycja f) zaproponowana przez Zarząd Miejski, składała się z n/w. elementów: węgiel: 
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się otworzyć trzy punkty biblioteczne, które stanowiły filie biblioteki miejskiej,  
a mianowicie na Rakowie i Ostatnim Groszu oraz w punkcie dostępnym dla  
dwóch dzielnic: Stradom i Zawodzie. Dla każdej preliminowały po 500,00 zł, ale 
w sumie wydały mniej o 284,95 zł. Dodajmy, że na bibliotekę samorząd wypłacił  
o 1149,25 zł mniej, niż to pierwotnie zaplanował, jednak łącznie o 2922,60 zł 
więcej niż w roku ubiegłym.

Natomiast jeśli chodzi o rok budżetowy 1939/1940 to częstochowskie 
władze miejskie także w dziale VII, pn. Kultura i Sztuka, w § 19 zaplanowały 
środki na działalność biblioteki miejskiej przeznaczając na jej rozwój kwotę: 
14 620,00 zł. W tym na pobory bibliotekarki: 5400,00 zł; ubezpieczenia społeczne: 
450,00 zł; zakup książek, prenumeratę dzienników i pism: 4500,00 zł; oprawę 
książek, materiały kancelaryjne i przybory bibliotekarskie: 600,00 zł; uzupełnianie 
i remont umeblowania: 200,00 zł; opał, światło, utrzymanie czystości, remont  
i inne: 530,00 zł oraz zakup książek do bibliotek miejskich zorganizowanych 
na peryferiach miasta i utrzymanie bibliotekarza: 2940,00 zł28. W sumie radni 
miejscy preliminowali na ten cel o 4350,00 zł więcej niż w roku poprzednim, 
natomiast nie wiemy, jakie faktycznie wypłacili kwoty, ponieważ nie zachowało 
się sprawozdanie z wykonania za ten rok.

Praktycznie przez cały omawiany okres, z wyłączeniem roku powołania 
biblioteki, włodarze miejscy udzielali wsparcia bądź finansowali jej działalność. 
Jednak nie łatwo jest porównywać planowane i faktycznie ponoszone wydatki 
przez ten czas, zwłaszcza, że do 1922 r. włącznie zachował się tylko bilans za 
rok 1918/1919. Wprawdzie dopiero rozliczenie roku budżetowego 1924 zostało 
wykonane w nowej walucie, ale w omawianym czasie także lata budżetowe różniły 
się miedzy sobą, ponieważ były w różny sposób określane, co także utrudnia 
dokonywanie porównań. Kolejne 2 lata to już nowy etap w dziejach książnicy 
i funkcjonowanie biblioteki im. dr. Władysława Biegańskiego pod kuratelą 
częstochowskich władz miejskich. Również lat 1925 i 1926 w żaden sposób 
nie można porównać z okresem wcześniejszym, ani też późniejszym. Dopiero 
lata od 1927/1928 do 1939/1940 stanowią odpowiedni okres dla porównań, gdyż 
wówczas maluje się względnie jasny obraz placówki i jej rozwój widziany przez 
pryzmat przyznawanych subwencji. Zastanówmy się zatem, w jakim stopniu 
sposób finansowania biblioteki miejskiej przez władze komunalne przyczynił 
się do funkcjonowania omawianej placówki kulturalnej.

Tabela 14. przedstawia szczegółowe i faktyczne wydatki samorządu 
poniesione na działalność biblioteki miejskiej od 1927/1928 do 1939/1940, 
opracowane na podstawie budżetów miejskich. Jak wynika z poniższego 
odpowiedź wcale nie jest taka jednoznaczna.

200,00 zł; opłata za energię elektryczną: 100,00 zł; przedmioty i materiały do utrzymania czystości: 
80,00 zł; remont lokalu: 50,00 zł; ubezpieczenie od ognia: 100,00 zł. Ta ostatnia wskazuje, że władze 
miasta pierwszy raz ubezpieczyły księgozbiór biblioteki miejskiej. Vide: APCz, AmCz, sygn. 7360, 
k. 127–130; sygn. 7387, k. 68–71.
28 Ibidem, sygn. 7364, k. 119–122.
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Tabela 14. Rzeczywiste wydatki władz komunalnych Częstochowy od 
1927/1928 r. do 1939/1940 r. z budżetów ostatecznych w zakresie finansowania 
biblioteki miejskiej
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Rok budżetowy Złotych
1927/1928 2300,00 100,00 2500,00 1000,00 300,00 350,00 600,00 7150,00
1928/1929 3574,14 293,70 1716,57 727,00 209,64 477,67 138,83 7135,55
1929/1930 3795,00 391,92 2026,50 189,45 11,10 841,47 7,92 7263,36
1930/1931 3804,57 392,72 2665,80 631,85 124,85 849,81 6650,00 8536,10
1931/1932 3110,10 336,69 1177,80 530,00 88,69 624,85 - 5868,43
1932/1933 2855,46 291,69 1135,15 167,60 73,91 311,70 166,50 5002,01
1933/1934 2160,00 230,10 2513,50 240,56 12,83 245,16 - 5402,15
1934/1935 2160,00 197,76 5162,92 1086,30 330,78 260,11 54,66 9252,53
1935/1936 2160,00 191,28 2611,58 486,53 312,35 284,21 497,42 6543,37
1936/1937 2160,00 177,24 1978,07 257,19 23,91 206,96 - 4803,37
1937/1938 2940,00 273,15 2150,09 657,49 25,34 152,08 - 6198,15
1938/1939 3560,00 312,26 2703,06 1178,51 - 151,87 1215,05 9120,75
1939/1940 Brak danych

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7343, k. 50; sygn. 7344, k. 58; sygn. 7345, k. 60; sygn. 7346, k. 126; 
sygn. 7347, k. 131; sygn. 7348, k. 85; sygn. 7350, k. 115; sygn. 7351, k. 130; sygn. 7352, k. 88;  
sygn. 7357, k. 93; sygn. 7360, k. 127; sygn. 7374, k. 17; sygn. 7375, k. 15; sygn. 7376, k. 27; sygn. 
7377, k. 22; sygn. 7378, k. 36; sygn. 7379, k. 33–34; sygn. 7380, k. 36; sygn. 7381, k. 19; sygn. 7383,  
k. 29; sygn. 7385, k. 36; sygn. 7386, k. 46; sygn. 7387, k. 68; sygn. 7388, k. 133–136.

Do roku budżetowego 1930/1931 obserwujemy systematyczny wzrost 
wydatków na działalność placówki, a w latach od 1931/1932 do 1937/1938 wydatki 
w poszczególnych grupach przeważnie maleją, ewentualnie „stoją w miejscu”. 
Dopiero w roku budżetowym 1934/1935 wydatki na zakup książek, prenumeratę 
dzienników i pism zwiększyły się dwukrotnie, a także te poniesione na oprawę 
książek, materiały kancelaryjne i przybory bibliotekarskie przekroczyły 1000,00 
zł. Ale ten wzrost był jednorazowy. Nasuwa się więc wniosek, że samorząd 
przeznaczał na działalność miejskiej książnicy kwoty niewystarczające. Każdy 
następny budżet biblioteki miejskiej powinien wykazywać tendencje wzrostowe, 
skoro celem władz komunalnych było propagowanie czytelnictwa i chęć dotarcia 
z książką do jak najszerszych kręgów odbiorców. Skoro jednak tak się nie działo, 
to należy się zastanowić, czy przypadkiem samorząd nie planował budżetów 
doraźnie, gdyż znajdował się w trudnej sytuacji gospodarczej. Natomiast  
w ostatnim roku powyższego okresu odnotowujemy ponowny wzrost praktycznie 
wszystkich zaprezentowanych wydatków na działalność omawianej placówki 
kulturalnej.

Socjalistyczne władze Częstochowy rządzące w latach 1926–1930 
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utrzymywały wydatki na działalność biblioteki miejskiej na stałym poziomie.  
W okresie rządów władz komisarycznych wydatki na rozwój biblioteki miejskiej 
były niższe i oscylowały wokół 5000 zł, z wyjątkiem roku budżetowego 
1930/1931. Podobnie postępowała sanacja, która także dążyła do obniżania 
kosztów „bibliotecznych”.

Z kolei tabela 15. prezentuje kwoty preliminowane, wykonanie budżetu  
i środki faktycznie wypłacone z budżetu ostatecznego Częstochowy na działalność 
biblioteki miejskiej w latach od 1927/1928 do 1939/1940 na tle wszystkich 
wydatków „kulturalnych”. Preliminarz obrazuje, jakie były pierwotne założenia 
samorządu wobec tej placówki, wykonanie budżetu pokazuje ich realizację 
z uwzględnieniem bieżących interesów, a pozycja „wypłacono z budżetu” 
ostatecznego określa rzeczywiste wydatki.

Tabela 15. Preliminarz, wykonanie budżetu i budżetu ostatecznego miasta 
Częstochowy od 1927/1928 do 1939/1940 w zakresie finansowania działalności 
Miejskiej Biblioteki im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie  
i działalności kulturalnej realizowanej przez władze komunalne Częstochowy

Rok 
budżetowy

Kwoty preliminowane Wykonanie budżetu Wypłacono z budżetu ostatecznego
Biblioteka 
Miejska

Działalność 
kulturalna % Biblioteka 

Miejska
Działalność 
kulturalna % Biblioteka 

Miejska
Działalność 
kulturalna %

1927/1928 7150,00 33 330,00 21,46 6993,79 24 871,06 28,12 6993,79 24 871,06 28,12

1928/1929 7441,00 63 225,00 11,77 7137,55 47 941,26 14,89 7118,75 47 789,16 14,90

1929/1930 8660,00 76 784,00 11,28 7263,36 74 678,64 9,73 7048,92 71 938,20 9,80

1930/1931 11 726,00 52 246,00 15,27 8536,10 29 523,8229 28,91 6988,91 24 462,10 28,57

1931/1932 8411,00 38 401,00 21,90 5868,43 32 021,72 18,33 5531,63 31 362,92 17,64

1932/1933 6550,00 26 000,00 25,19 5002,01 21 314,92 23,47 5002,01 24 015,07 20,83

1933/1934 6850,00 24 850,00 27,57 5402,15 40 521,88 13,33 5402,15 40 521,88 13,33

1934/1935 7770,00 28 470,00 27,29 9252,53 55 099,72 16,79 9252,53 55 099,72 16,79

1935/1936 6571,00 50 821,00 12,93 6543,37 49 900,53 13,11 6543,37 49 900,53 13,11

1936/1937 5640,00 35 840,00 15,74 4803,37 32 274,13 14,88 4803,37 32 274,13 14,88

1937/1938 6500,00 36 950,00 17,59 6198,15 36 018,02 17,21 6198,15 36 018,02 17,21

1938/1939 10 270,00 40 070,00 25,63 Brak 
danych 41 730,70 - 9120,75 41 730,70 21,86

1939/1940 14 620,00 55 260,00 26,46 Brak danych

Źródło: APCz, AmCz, sygn. 7343, k. 50; sygn. 7344, k. 58; sygn. 7345, k. 60; sygn. 7346, k. 126; 
sygn. 7347, k. 131; sygn. 7348, k. 85; sygn. 7350, k. 115; sygn. 7351, k. 130; sygn. 7352, k. 88; 
sygn. 7357, k. 93; sygn. 7360, k. 127; sygn. 7364, k. 119; sygn. 7374, k. 17; sygn. 7375, k. 15; sygn. 
7376, k. 27; sygn. 7377, k. 22; sygn. 7378, k. 36; sygn. 7379, k. 33–34; sygn. 7380, k. 36; sygn. 
7381, k. 19; sygn. 7383, k. 29; sygn. 7385, k. 36; sygn. 7386, k. 46; sygn. 7387, k. 68; sygn. 7388, 
k. 133–136.29

29 W budżecie na rok 1932/1933, w dziale VII Kultura i Sztuka w pozycji: Wykonanie Budżetu 
na 1930/1931 r. widnieje kwota: 29 923,00 zł. Suma wskazanych wydatków, na którą składały 
się: Biblioteka Miejska im. dr. W. Biegańskiego: 8536,10 zł, Muzeum Miejskie: 9842,41 zł, 
Popieranie teatrów: 1400,00 zł oraz subwencje na cele kulturalno-oświatowe: 9745,31 zł, wynosiła:  
29 523,82 zł. Szczegółowe wykonanie przedmiotowych przedsięwzięć również potwierdza kwotę: 
29 523,82 zł. Ale w „zestawieniach z wykonania” przygotowywanych przez Magistrat za różne 
okresy rozliczeniowe za rok budżetowy 1930/1931 wielokrotnie wykazywana jest kwota 29 923,00 zł.  
Ibidem, sygn. 7347, k. 131–137.

Agata Boral



105

W omawianym czasie preliminowane kwoty na działalność biblioteki 
miejskiej zawsze przekraczały wartość co najmniej 10% wszystkich środków 
planowanych na działalność kulturalną, ale nie osiągnęły pułapu 30%. I tak kwoty 
w przedziałach od 10% do 20 % oraz powyżej 20% do 30% wartości wszystkich 
preliminowanych środków na kulturę władze miejskie planowały przekazywać po 
6 razy. Najniższe wydatki zaplanowane na działalność biblioteki miały wynosić 
5640,00 zł, a najwyższe przekraczały kwotę 10 000,00 zł. W omawianym okresie 
robiono wspaniałe założenia, co do finansowania placówki, jednak z czasem 
okazywało się, że władze miejskie „cięły koszty” na wydatkach związanych 
z działalnością biblioteki i na realizację jej zadań przeznaczano mniejsze kwoty. 
Na dwanaście omawianych lat funkcjonowania biblioteki miejskiej tylko raz  
w roku 1934/1935 zdarzyło się, że z budżetu ostatecznego wypłacono wyższą 
kwotę, niż to wstępnie planowano. Na wszystkich etapach opracowywania planu, 
ustalania wielkości budżetu i jego wykonania widoczne są zmiany proponowanych 
kwot na funkcjonowanie książnicy miejskiej. Niestety w większości przypadków 
nie było to dla niej korzystne.

W roku budżetowym 1929/1930 faktycznie wypłacono na działalność 
biblioteki niecałe 10% wszystkich wydatków „kulturalnych”. Kwoty w przedziale 
od 10% do 20% wszystkich środków przewidzianych na kulturę wypłacono siedem 
razy, a w przedziale od 20% do 30% wszystkich środków „kulturalnych” tylko 
cztery razy. Kilkakrotnie zdarzyło się również, że procentowe wykonanie budżetu 
za dany rok było wyższe od jego planu. Było to wynikiem ograniczania przez 
władze miejskie środków asygnowanych ogólnie na kulturę, niż zwiększenia sum 
na rozwój biblioteki miejskiej. W latach budżetowych 1927/1928–1932/1933 oraz 
1934/1935–1936/1937 można zauważyć tendencję spadkową, tzn. z roku na rok 
władze miejskie wydawały coraz to niższe kwoty na działalność biblioteki miejskiej. 
Niewątpliwie było to efektem panującego w Polsce kryzysu ekonomicznego.

Reasumując, pierwsze środki miejskie dla Biblioteki Publicznej im.  
dr. Władysława Biegańskiego przekazały dopiero władze komunalne 
Częstochowy wybrane po odzyskaniu niepodległości. Siedem lat działalności 
tej placówki kulturalnej pod auspicjami Towarzystwa Biblioteki Publicznej 
nie doprowadziło do realizacji założeń zarządu, polegającej na pełnieniu misji 
oświatowej i kulturotwórczej. W tym czasie władze lokalne starały się w miarę 
możliwości wspierać działalność biblioteki. Jednak pomimo przyznawania 
dotacji nie wypracowano systemu pozwalającego na zakup nowych dzieł. Książki 
pozyskiwano głównie dzięki darom, a te często nie odpowiadały potrzebom 
biblioteki i gustom czytelniczym. Dlatego uznano, iż najlepszym rozwiązaniem 
będzie przejęcie placówki przez częstochowskich włodarzy.

Kolejny etap to pierwsze lata działalności Biblioteki Miejskiej 
im. dr. Władysława Biegańskiego. Przejście placówki pod kuratelę samorządu 
pozwoliło na zasilanie książnicy skromnymi, ale za to stałymi dotacjami  
z budżetów miejskich. W tym pięcioletnim okresie od razu daje się zauważyć 
wzrost wszystkich wydatków, a w szczególności tych na zakup nowych książek 
w porównaniu z okresem pierwszym. Nasuwa to myśl, iż władze komunalne 
miały koncepcję funkcjonowania tej instytucji i realizowały przemyślaną politykę 
w tym zakresie. Chociaż zauważalne też były znaczne rozbieżności pomiędzy 
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preliminarzami, a faktycznie poniesionymi wydatkami na rzecz biblioteki, 
na niekorzyść tych drugich.

Etap trzeci realizowany w latach 30-tych XX w., kiedy wydatki samorządu 
na bibliotekę miejską były co najmniej niewystarczające. Zauważamy daleko 
idącą ostrożność władz komunalnych w przekazywaniu środków na uzupełnianie 
zasobów księgozbioru. Nie było też wyraźnej tendencji wzrostowej ponoszonych 
kosztów, tak charakterystycznej dla drugiego okresu. A to z kolei nasuwa myśl, 
że władze lokalne realizowały tylko bieżące zadania w zakresie działalności 
biblioteki, ponieważ zbyt późno zdecydowano się na otwarcie trzech jej filii 
na peryferiach miasta, co miało miejsce w roku budżetowym 1938/1939. 

Przez cały okres międzywojenny władze miejskie Częstochowy wspierały 
finansowo działalność miejscowej książnicy. Radni wszystkich kadencji, 
niezależnie od barw politycznych, podejmowali się realizacji zadań kulturalnych 
polegających na walce z analfabetyzmem i upowszechnianiu czytelnictwa wśród 
mieszkańców miasta. Biblioteka im. dr. Władysława Biegańskiego była w latach 
międzywojennych jedyną placówką promującą czytelnictwo, przejętą przez miasto 
i praktycznie w całości finansowaną przez władze komunalne Częstochowy.

Logotyp Biblioteki im. dr. W. Biegańskiego z 1925 r.
Ze zbiorów APCz, AmCz, sygn. 5238.
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Streszczenie

BIBLIOTEKA IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 
W LATACH 1917–1939 I JEJ FINANSOWANIE PRZEZ WŁADZE 

MIEJSKIE CZĘSTOCHOWY

Pierwsze środki miejskie dla biblioteki im. dr. Władysława Biegańskiego 
przekazały władze lokalne Częstochowy wybrane w okresie II RP. Siedem lat 
działalności tej placówki kulturalnej pod auspicjami Towarzystwa Biblioteki 
Publicznej nie doprowadziło do realizacji założeń jej zarządu polegającej na 
pełnieniu misji oświatowej i kulturotwórczej. Przejście placówki pod kuratelę 
samorządu pozwoliło na zasilanie książnicy skromnymi, ale stałymi dotacjami 
z budżetów miejskich. W tym pięcioletnim okresie daje się zauważyć wzrost 
wszystkich wydatków, a w szczególności tych na zakup książek. Chociaż 
zauważalne też były znaczne rozbieżności pomiędzy preliminarzami, a faktycznie 
poniesionymi wydatkami na rzecz biblioteki, na niekorzyść tych drugich.  
W latach 30-tych XX w. zauważamy daleko idącą ostrożność władz komunalnych 
w przekazywaniu środków na uzupełnianie księgozbioru. Nie było też wyraźnej 
tendencji wzrostowej ponoszonych kosztów. Radni wszystkich kadencji, 
niezależnie od barw politycznych, podejmowali się realizacji zadań kulturalnych 
polegających na walce z analfabetyzmem i upowszechnianiu czytelnictwa wśród 
swoich mieszkańców. Biblioteka była w latach międzywojennych jedyną placówką 
promującą czytelnictwo, przejętą przez miasto i praktycznie w całości finansowaną 
przez władze komunalne Częstochowy. 
Słowa kluczowe: Biblioteka im. dr. Władysława Biegańskiego, biblioteka, historia 
Częstochowy, władze miejskie, finanse miejskie

Summary

DR. WŁADYSŁAW BIEGAŃSKI LIBRARY IN THE YEARS 
1917–1939 AND ITS FINANCING BY THE MUNICIPALITY OF 

CZESTOCHOWA

First municipal resources for the dr. Wladyslaw Bieganski library were transferred 
to it by Czestochowa municipality selected during the Second Republic of Poland. 
Seven years of operation of this cultural institution under the patronage of the 
Public Library Society did not lead to the realization of its management board’s 
plan, which was to carry out the educational mission and culture-forming mission. 
The transition of sponsorship to local government institution allowed the book 
range to be in modest but permanent supply, bought from the city budget grants. 
In this five-year period one can see an increase in all expenditures, and especially 
in those to buy books. Although there were also significant discrepancies between 
the estimates and the actual expenses incurred by the library, to the detriment of 
the latter. In the 1930s, we noticed  far-reaching reserve of communal authorities 
in providing funds to supplement the book collection. There was also no clear 
upward trend in expenditures. Council Members of all cadres, irrespective of 
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their political views, undertook cultural mission to the fight against illiteracy and 
the dissemination of reading among their inhabitants. In the interwar period, the 
library was the only institution promoting reading, being acquired by the city and 
practically entirely financed by Czestochowa municipal authorities.
Keywords: Dr. Wladyslaw Bieganski Public Library, library, history Czestochowa, 
Municipal government finances
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Jarosław Krasnodębski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

DZIEJE GMACHU TEATRALNEGO 
W STANISŁAWOWIE (1891–1939)

Historyczna zabudowa Stanisławowa z okresu autonomii galicyjskiej  
i dwudziestolecia międzywojennego wyróżnia się na tle innych miast z terenów 
dawnej Rzeczypospolitej, monumentalnymi budowlami i bogactwem stylów  
w architekturze. Trudno się więc dziwić, że od jakiegoś czasu znajduje ona duże 
zainteresowanie wśród badaczy, zwłaszcza, że w wyniku II wojny światowej nie 
poniosła tak dużych strat, jak na przykład historyczna zabudowa w Tarnopolu. 
Tym niemniej w dotychczasowych publikacjach o Stanisławowie z zakresu 
architektury zwrócono uwagę w szczególności na jej rozwój, trendy i kierunki 
oraz na budowniczych1. Brakuje jednak osobnych opracowań dotyczących historii 
poszczególnych obiektów budowlanych, zrealizowanych w latach 1867–19392. 
Poniższy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikom dzieje gmachu teatralnego.

Idea wybudowania oddzielnego budynku z salą teatralną, w mieście 
założonym przez Potockich, powstała już w końcu XIX w. Stanisławów, tak jak 
większość miast galicyjskich, z wyjątkiem Lwowa i Krakowa, nie posiadał wówczas 
odpowiedniej sali, która mogłaby w pełni nadawać się na występy artystyczne. 
Objeżdżające Galicję trupy teatralne goszczone były w przeróżnych miejscach, 
począwszy od szop, restauracji, a skończywszy na hotelach3. Warunki lokalowe tych 
pomieszczeń na ogół nie przedstawiały się najlepiej. W Stanisławowie spektakle 
przez szereg lat odbywały się w Hotelu Europejskim, należącym do żydowskiej 

1 М. Головатий, Будівничі старого Станиславова (1662–1939 роки), [в:] Краєзнавчий збірник 
на пошану Богдана Гавриліва. Наукове Видания, ред.кол. В. Грабовецький, Ивано-Франківськ 
2003, c. 108–116; Ż. Komar, Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie auto-
nomii galicyjskiej, Kraków 2008; M. Pszczółkowski, Architektura Stanisławowa II Rzeczypospolitej, 
[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, 
K. Łopatecki, Białystok 2013, s. 392–416.
2 Jedną z niewielu pozycji, która powstała ostatnimi czasy, jest praca poświęcona ratuszowi miej-
skiemu. Vide: Станиславівські ратуші. Збірник статей, упоряд. І. Бондарев, Івано-Франківськ 
2011.
3 B. Król-Kaczorowska, Teatr dawnej Polski. Budynki, dekoracje, kostiumy, Warszawa 1971, s. 36; 
A. Kuligowska-Korzeniowska, Architektura teatralna Galicji, [w:] Galicyjskie Spotkania 2008, red. 
U. Jakubowska, Zabrze 2010, s. 146.
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rodziny Halpernów. „W sali podobniejszej – jak stwierdził Karol Estreicher – do 
obory niż do świątyni muz”4. Ktoś inny z kolei ubolewał, że obkopcony sufit w jej 
wnętrzu sprawiał wręcz odrażające wrażenie5.

Brak odpowiednich warunków nie przekreślał jednak kontaktów 
Stanisławowa z teatrem. Wspomnijmy tylko, że tradycje te sięgały XVIII 
w. Wtenczas na publicznej scenie odbywały się występy teatrów szkolnych,  
z udziałem wychowanków kolegium jezuickiego, którzy stworzyli trwały grunt  
dla przybywających do miasta trup teatralnych. Stanisławów gościł między 
innymi: Jana Nepomucena Kamińskiego (1820–1826), Helenę Modrzejewską 
(1862), Miłosza Stenlga (1867), Piotra Woźniakowskiego (1871), Barbarę  
i Adolfa Linkowskich (1887). W końcu również i miejscowi artyści zapragnęli 
zaprezentować się przed własną publicznością. W 1880 r. powstało pierwsze 
Towarzystwo Miłośników Sceny Dramatycznej, lecz nie zdobyło dużego 
znaczenia, ani też popularności6.

W przeciwieństwie do sztuki teatralnej mieszkańcy Stanisławowa chętniej 
angażowali się w działalność muzyczną. Przez pewien okres istniało tutaj 
równocześnie Towarzystwo Miłośników Muzyki (1871) i Towarzystwo Muzyczne 
im. Moniuszki (1878). Pierwsze było skierowane do wszystkich bez względu 
na narodowość, drugie zaś powstało z myślą o rozwoju kultury polskiej, czego 
dowodem jest choćby obranie za patrona Stanisława Moniuszki7. Dla nas niezwykle 
istotnym faktem jest to, że prezes tego towarzystwa Bolesław Szamejt jawił się 
jako inicjator wybudowania gmachu teatralnego. „Gdy [w 1887 r.] – wspominano  
w Kurierze Stanisławowskim – na walnym zgromadzeniu Towarzystwa im. 
Moniuszki, czcigodny prezes myśl tę wypowiedział, zdało się w pierwszej chwili tam 
obecnym, że ta myśl jest czczą i nigdy niewykonalną”8. Szamejt był zdeterminowany 
w działaniach jakie podejmował i wytrwale dążył do celu. Karol Estreicher pisał, 
że „był tym żebrakiem, który wyciągał rękę przy drodze, pokazywał łachmany muzy 
Moniuszki i przez lat cztery, wypędzany drzwiami wchodził oknem, aby wyżebrany 
grosz złożyć do kalety”9.

Najpierw w 1888 r. gmina miasta Stanisławowa odstąpiła bezpłatnie 
miękki grunt pod budowę gmachu o szerokości 40 m. A już rok później Wydział 
Towarzystwa Muzycznego rozpisał bezpłatny konkurs na jego projekt, w rezultacie 
czego nadesłano sześć prac. Za najpiękniejszy uznano plan mało znanego jeszcze 

4 K. Estreicher, Teatr w Stanisławowie, Kraków 1892, s. 10. Praca ta została przetłumaczona na język 
ukraiński – vide: К. Естрейхер, Театр у Станиславові, „Краезнавець Прикарпаття” 2013, nr 22, 
c. 13–16.
5 Kronika, „Kronika Stanisławowska”, nr 12 z 21 III 1886.
6 J. Zieliński, Z przeszłości sceny stanisławowskiej, „Kurier Stanisławowski” [dalej: „KSt”],  
nr 481 z 6 X 1929; J. Krasnodębski, Z dziejów polskiej kultury na terenach dawnej Rzeczypospolitej. 
Droga do powstania Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego w Stanisławowie w 1928 roku, [w:] 
Stanisławów i Ziemia Stanisławowska. Wojskowość-Bezpieczeństwo-Społeczeństwo-Kultura, red.  
M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, Warszawa-Stanisławów 2016, s. 197–198.
7 J. Krasnodębski, op. cit, s. 196.
8 Miejska Kasa oszczędności a Towarzystwo im. Moniuszki, „KSt”, nr 241 z 9 XI 1890.
9 K. Estreicher, op. cit., s. 4.
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architekta ze Lwowa – Jana Sasa-Zubrzyckiego10, który notabene spędził kilka 
lat swojej młodości w Stanisławowie. Ze względu na lokalne warunki konkursu, 
jego laureatem został jednak miejscowy inżynier kolejowy Józef Łapicki (1851–
1919), posługujący się przez cały czas realizacji inwestycji pseudonimem „Witold 
Miłkowski”11.

W międzyczasie, w celu pozyskania funduszy na wzniesienie gmachu 
zbierano składki publiczne. A gdy tylko na początku 1891 r. do Towarzystwa 
dotarła wiadomość, że Miejska Kasa Oszczędności jest w stanie udzielić potrzebnej 
pożyczki, to na najbliższym zebraniu wydziału wybrano komitet budowlany pod 
przewodnictwem Bolesława Szamejta, w składzie: aptekarz Albin Amirowicz, 
inspektor leśny Wiktor Dobrucki, przedsiębiorca Tomasz Gamski, Hersz Halpern, 
Kiesler Kassjel, nadinżynier Marian Kuczyński, Józef Łapicki, Karol Piskorz, 
dr Artur Nimhin (późniejszy burmistrz Stanisławowa), Horacy Schorr, Teodor 
Stachiewicz, budowniczy Jan Szpork, Alojzy Schmiedler i dyrektor Banku 
Zaliczkowego Narcyz Ulmer. Główne kierownictwo budowy gmachu spoczywało 
w rękach komisji technicznej, do której należeli: Kuczyński, Łapicki i Szporek, 
płatnym kierownikiem budowy był inż. George (Getzel) Schloss, zaś kontrolerem 
robót murarskich J. Burka. Kilku członków z komitetu wchodziło także w skład 
powstałej komisji finansowej. Należeli do niej Szamejt, Schmiedler, Piskorz, 
Dobrucki i Kajetan Kopacz. Zaraz na wiosnę przystąpiono do prac budowlanych12.

W kwietniu 1891 r. położono fundamenty, a już 21 maja wmurowano pod 
głównymi drzwiami wejściowymi kamień węgielny. Śledząca postępy inwestycji 
prasa informowała, że: „w sierpniu ukończono wszystkie mury, we wrześniu 
belkowanie, wiązanie dachowe i krycie blachą. Roboty wewnętrzne na pierwszym 
piętrze – w końcu zaś roboty dekoracyjne… termin otwarcia gmachu teatralnego 
na miesiąc listopad nie powinien być iluzorycznym”13.

Prace przebiegały jak widać szybko i, co ważne, zgodnie z planem.  
22 listopada 1891 r. gmach oddano do użytku publicznego. Koszty budowy po 
ponad półrocznej pracy wyniosły 90 tys. złr14. Podczas uroczystego otwarcia  
22 listopada wieczorem odbył się koncert inauguracyjny pod batutą dyrektora 
szkoły muzycznej Towarzystwa im. Moniuszki – Michała Biernackiego.  
W koncercie udział wzięli również goście przybyli ze Lwowa, między innymi 

10 Jan K. Zubrzycki-Sas (1860–1935) urodził się w Tłustem na Podolu. W latach 1880–1884 ukoń-
czył politechnikę we Lwowie, na której następnie wykładał przez szereg lat historię architektury. Był 
autorem wielu zrealizowanych projektów, większość z nich dotyczyła architektury sakralnej, m.in. 
były to kościoły w Jordanowie, Tarnowie i Czortkowie. Napisał także kilkadziesiąt publikacji, cho-
ciażby o polskim budownictwie drewnianym i rozwoju gotyku w Polsce. W swojej pracy poświęcił 
się głównie propagowaniu form narodowych. Vide: S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, 
Warszawa 1954, s. 345–346.
11 Miejska Kasa Oszczędności a Towarzystwo im. Moniuszki, „KSt”, nr 241 z 9 XI 1890; E. Bukow-
ski, Gmach teatralny w Stanisławowie, „KSt”, nr 150 z 3 VI 1923; Ż. Komar, op. cit., s. 134.
12 Kronika, „KSt”, nr 253 z 1 II 1891; Budowa sali teatralnej, „KSt”, nr 264 z 19 IV 1891; Uroczyste 
poświęcenie placu i założenie kamienia węgielnego pod budowę gmachu Towarz. muz. im. Moniuszki, 
„KSt”, nr 269 z 24 V 1891.
13 Gmach teatralny, „KSt”, nr 289 z 11 X 1891.
14 K. Estreicher, op. cit., s. 5.
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członkowie Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. Jako ciekawostkę warto dodać, 
że na pamiątkę otwarcia gmachu teatralnego wydano druk okolicznościowy15, 
w którym znalazł się wiersz napisany przez nauczyciela stanisławowskiego,  
z pochodzenia Rusina, Eustachego Lewickiego, zaczynający się słowami:

„Długoto, długo, u nas nasza scena
Po cudzych kątach tuląc się błąkała,

Czem zniechęcona biedna Melpomena
Często też długo i milczeć musiała”16.

Nie upłynął miesiąc od tego zdarzenia, a już na początku grudnia widzowie 
oglądali w gmachu występ ruskiego teatru pod dyrekcją Jana Biberowicza17. 
W międzyczasie Towarzystwo im. Moniuszki dokładało wszelkich starań  
o utworzenie pierwszej stałej polskiej sceny w Stanisławowie. Ich efektem było 
powstanie w pierwszej połowie 1892 r. Teatru im. Aleksandra Fredry18, pod 
dyrekcją doświadczonego artysty ze Lwowa – Lucjana Kwiecińskiego. W dniu 
jego otwarcia (18 maja) Kwieciński miał wypowiedzieć takie słowa:

„Z otuchą jasną w gmach ten szczytny wchodzę
Który ofiarność wzniosła. – A wy – ze mną!

O sztuko polska! Na tej drodze
Wzrastają naszą miłością wzajemną”19.

Występy aktorów teatru Fredry odbywały się wówczas w niewykończonym 
gmachu. Prace realizowane były jeszcze przez kilka miesięcy, do drugiej 
połowy 1892 r. Uroczystego poświęcenia gmachu dokonał 9 października ks. 
greckokatolicki Teodat Szankowski i ks. rzymskokatolicki Stanisław Świdecki, 
wydarzeniu towarzyszył garnizon wojskowy i licznie zebrana publiczność20.

Wygląd teatru stanisławowskiego po wykończeniu opisał na łamach „Kuriera 
Stanisławowskiego” redaktor Władysław Z. Ciesielski21. Bryła tego narożnego 
budynku, z wejściem od ul. Bielowskiego, rozplanowana została – zdaniem 
Żanny Komar – wyraźnie pod wypływem powstającego w tym czasie we Lwowie 
budynku Galicyjskiej Kasy Oszczędności, utrzymanej w tradycji neorenesansu. 
Gmach „moniuszkowców” nie posiadał zbyt wielu zdobień rzeźbiarskich, 
konstrukcja zaś należała raczej do uproszczonych, co uwidaczniało się najbardziej 

15 J. Zieliński, Materiały do bibliografii historii miasta Stanisławowa, Stanisławów 1939, s. 21.
16 Zachowano oryginalną pisownię. Cit. a: Wiersz okolicznościowy, „KSt”, nr 296 z 29 XI 1891; 
Przed 38 laty, „KSt”, nr 481 z 6 X 1929.
17 М. Головатий, Відомі міські споруди, [в:] Незалежний культурологічний часопис. Франко 
Станіславів, ред. Т. Возняк, Львів 2009, c. 202.
18 Więcej na temat działalności teatru pod dyrekcją Kwiecińskiego – vide: O. Ciwkacz, Teatr polski 
w Stanisławowie w latach 1892–1894, [w:] Galicyjskie Spotkania 2006, red. U. Jakubowska, Kalisz 
2007, s. 49–80.
19 K. Estreicher, op. cit., s. 11.
20 Kronika, „KSt”, nr 342 z 16 X 1892.
21 W.Z. Ciesielski, Budynek teatru stanisławowskiego, „KSt”, nr 344 z 30 X 1892; nr 345 z 6 XI 
1892; nr 346 z 13 XI 1892; nr 347 z 20 XI 1892.
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w wyglądzie fasady obu skrzydeł. Wejście główne było swego rodzaju portykiem-
baldachimem, opartym na czterech smukłych kolumnach. Charakterystycznym 
elementem kompozycji była wieńcząca gmach kopuła na bębnie, z umieszczoną 
na górze złoconą lutnią22.

Nie da się ukryć, że wybudowanie gmachu na niewielkim gruncie, rzutowało 
na rozplanowaniu jego wnętrza. Sala została umieszczona po przekątnej, co 
zawęziło jej powierzchnię. Za sceną zaś nie wystarczyło miejsca na skład dekoracji 
i rekwizytornie, wydzielono tylko pomieszczenie na trzy małe garderoby. Zbyt 
wąski był korytarz obejściowy dla publiczności. Udało się jednak zachować dobre 
proporcje i stosunki wymiarów wewnątrz sali, co przełożyło się na jej wyborną 
akustykę23.

Wnętrze teatru „po ostatecznym wykończeniu przedstawia – czytamy w opisie 
Ciesielskiego – widok elegancji artystycznie podanej dla oka w dekoratorskim 
przybraniu lóż – a przez pas aksamitu na siedzeniach, ożywionej. Architektura zaś 
uchowała przybytkowi klasyczną powagę, pewnym nawet nawiewem mitycznym 
trącąca”24. Uroku wnętrzu dodawały różnego rodzaju elementy zdobnicze. 
Wymieńmy tylko te najważniejsze. Nad sceną umieszczono rzeźbę patrona 
Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki, wykonaną z terakoty 
w zakładzie artystycznym Zacchiego we Lwowie. Sufit zarówno nad sceną, 
jak i w westybulu pokryty został freskami autorstwa Damazego Kotowskiego, 
ucznia krakowskiej i monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych25. Wśród różnych 
kompozycji w sali przedstawił on wybitne postaci kultury polskiej tj.: Moniuszkę, 
Słowackiego, Fredro i Chopina. Z kolei w westybulu dosyć fantazyjnie namalował 
scenę mitologiczną Zejście Zefiru26.

Oprócz sali teatralnej gmach posiadał oczywiście jeszcze wiele innych 
pomieszczeń, w tym zaprojektowanych także z myślą o nowej siedzibie 
Towarzystwa Muzycznego im. Moniuszki (poprzednia siedziba mieściła się 
przy ul. Halickiej 15). Wewnątrz jego środkowej części przeznaczono miejsce 
na wspomniane trzy garderoby oraz kancelarię i bibliotekę. Nad westybulem,  
w obszernym pomieszczeniu, znajdowała się sala balkonowa z wyjściem na 
taras, z którego roztaczał się widok na pokryty rondem kwiatowym i regularnymi 
trawnikami plac Mickiewicza, z pomnikiem wieszcza ustawionym w 1898 r. 
Wzdłuż lewego skrzydła przygotowano miejsce na restaurację, którą dzierżawił 
początkowo właściciel hotelu Centralnego w Stanisławowie. Na pierwszym piętrze 
mieściła się szkoła muzyczna Towarzystwa im. Moniuszki. W prawym skrzydle 

22 Ż. Komar, op. cit., s. 134–135.
23 W.Z. Ciesielski, Budynek teatru stanisławowskiego, „KSt”, nr 346 z 13 XI 1892; nr 347 z 20 XI 
1892; E. Bukowski, op. cit.
24 W.Z. Ciesielski, Budynek teatru stanisławowskiego, „KSt”, nr 347 z 20 XI 1892.
25 Dotychczas w słownikach biograficznych nie pojawiała się informacja na ten temat. Wiemy, 
że przed 1900 r. Kotowski zajmował się malowaniem mieszkań, a ok. tego samego roku wykonał 
zachowany do dzisiaj w westybulu gmachu Teatru Miejskiego we Lwowie fresk alegorii muzyki 
nowożytnej. Vide: I. Balowa, Kotowski Damazy, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających (zmarłych przed 1966 r.) Malarze, rzeźbiarze, graficy, red. J. Maurin-Białostocka,  
J. Derwojeda, t. IV, Wrocław 1986, s. 181–183.
26 W.Z. Ciesielski, Budynek teatru stanisławowskiego, „KSt”, nr 347 z 20 XI 1892.
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przygotowano zaś pomieszczenia na mieszkania prywatne (jedno z nich zajmował 
odźwierny)27.

Gmach teatru stanisławowskiego uchodził za wzór dla innych miast średniej 
wielkości w Galicji, takich jak: Przemyśl, Tarnów czy Tarnopol. Zasługi Bolesława 
Szamejta i Józefa Łapickiego w powstaniu teatru należycie doceniło Towarzystwo 
Muzyczne im. Moniuszki. W 1892 r. włączono ich w poczet członków honorowych 
towarzystwa, obok Władysława Żeleńskiego i Mariana Rybczyńskiego28.

Warto wspomnieć, że był to drugi budynek zaprojektowany od fundamentów 
na potrzeby wystawiennicze w Galicji. Wyprzedził go o kilkadziesiąt lat Teatr 
Skarbkowski we Lwowie, który został otwarty w 1842 r. Natomiast w Krakowie 
teatr miejski mieścił się od 1799 r. w obiekcie powstałym na skutek przebudowy 
trzech średniowiecznych kamienic mieszczańskich. Należy jednak podkreślić, że 
oba te wiodące miasta galicyjskie w porównaniu do Stanisławowa mogły pochwalić 
się o wiele dłuższą tradycją istnienia stałej polskiej sceny. Ponadto w latach  
90-tych XIX w., po długich staraniach, tamtejsze władze miejskie, zdobyły się na 
wybudowanie monumentalnych gmachów teatralnych – w pierwszej kolejności  
w Krakowie w 1893 r., a następnie we Lwowie w 1900 r. Stanisławów stał się więc 
trzecim miastem galicyjskim, które posiadało oddzielny budynek przeznaczony na 
cele teatralne29. Był on jednak znacznie mniejszy od krakowskiego czy lwowskiego. 
W sali przy ul. Bielowskiego znajdowało się ok. 300 numerowanych krzeseł  
i foteli, 10 lóż oraz balkon fotelowy i krzesłowy. Twierdzono – chyba przesadnie 
– że teatr mógł pomieścić do 800 widzów. Tymczasem w nowych gmachach  
w Krakowie i Lwowie liczby te dochodziły odpowiednio do 1000 i 1100 widzów30.

Wzniesiona staraniem Towarzystwa Muzycznego świątynia sztuki – jak 
nazywano gmach teatralny – była prężnie działającym centrum kulturalnym 
Stanisławowa. Każdego roku w sali odbywały się koncerty muzyczne  
i przedstawienia teatralne, bale i inne imprezy. Trudno się dziwić, że wraz  
z upływem czasu zaczęto dostrzegać coraz pilniejszą potrzebę wykonania prac 
remontowych i wymiany zużytych bądź przestarzałych urządzeń. Przeszkodą był 
ciągły brak pieniędzy w kasie towarzystwa. Z tego powodu członkowie zarządu 
rozważali wynajęcie gmachu biurom rysunkowym, a myślano nawet o sprzedaży 
obiektu. Ku uciesze widowni stanisławowskiej żaden z tych pomysłów nie został 
zrealizowany31.

27 Idem, Budynek teatru stanisławowskiego, „KSt, nr 344 z 30 X 1892; Kronika, „KSt”, nr 345  
z 6 XI 1892.
28 Sprawozdanie Towarzystwa Teatr im. Moniuszki, Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne  
w Stanisławowie za rok 1929/1930 [dalej: Sprawozdanie 1929/1930], Stanisławów 1930, s. 34.
29 A. Kuligowska-Korzeniowska, op. cit., s. 137–143; L. Lameński, Budynki teatralne na ziemiach 
polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Architektura teatralna w Polsce, red. D. Buchwald,  
M. Jarzyna, P. Morawski, Warszawa 2011, s. 99, 109–122, 127–132.
30 K. Estreicher, op. cit., s. 5; Rozkład miejsc w sali teatralnej im. Moniuszki, [w:] Widoki miasta 
Stanisławowa. Pamiątka IV-go Zlotu Okręgowego Sokolego w Stanisławowie dnia 11. czerwca 1905 
roku, Lwów 1905, s. nlb.
31 Niefortunna uchwała, „KSt”, nr 879 z 27 VII 1902; Nasz gmach teatralny, „KSt”, nr 1198 z 23 
VIII 1908.
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Starano się za to w miarę możliwości wykonać choćby część prac 
remontowych. W jednym ze sprawozdań rocznych wydziału możemy przeczytać, 
że: „reparacje gmachu w [1906 r.] ograniczono tylko do niezbędnych potrzeb, 
a zatem połatanie dachu, dopasowanie i naprawa wszystkich drzwi, urządzenie 
odpowiedniej budki suflerskiej, przebudowa kilku pieców, przemalowanie  
i bielenie zniszczonych ubikacji”32. Z kolei w 1909 r. na potrzeby utworzonej stałej 
opery amatorskiej udało się przerobić wnętrze gmachu33. Urządzono przed sceną 
zagłębienie dla orkiestry z oświetleniem, zaś na widowni usunięto miejsca stojące 
i zmodyfikowano rozkład miejsc siedzących. Poza tym odmalowano ściany 
widowni i wymieniono najbardziej zniszczoną część dachu34.

W ciągu około 20 lat od czasu wybudowania gmachu dokonano szereg robót 
restauracyjnych. Część z nich nie przynosiła jednak pożądanych efektów, była 
raczej tzw. łataninami. W 1913 r. Eustachy Bukowski, gospodarz Towarzystwa 
im. Moniuszki i śpiewak tenorowy w jednej osobie, widząc ogromną potrzebę 
usunięcia braków, wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia rekonstrukcji całości 
gmachu. Plany Bukowskiego niestety pokrzyżował wybuch I wojny światowej35. 
Mało tego, gmach, podobnie jak wiele innych budynków na terenie miasta, 
na skutek walk toczonych w tej wojnie uległ zniszczeniu. Uderzyło w niego 
kilka artyleryjskich pocisków – najbardziej uszkodzony został dach od strony  
ul. Bielowskiego. Straty te oszacowano na 77 tys. koron36.

Wydawać by się mogło, że włączenie Stanisławowa w skład odrodzonej 
Rzeczypospolitej w 1919 r. wpłynie na rychłe podjęcie planowych i systematycznych 
prac w celu całkowitej odnowy gmachu „moniuszkowców”. Na początku czerwca 
1923 r. Bukowski pisał jednak z ubolewaniem, że „po wojnie… powrócono do 
dawnego systemu bezplanowej łataniny”37. Związane to było głównie z brakiem 
potrzebnych funduszy w kasie towarzystwa oraz ograniczonego budżetu miasta, 
który z powodu ogromnych zniszczeń Stanisławowa nie mógł starczyć na 
odbudowę wszystkich obiektów bądź ich modernizację38.

Na poważniejsze zmiany zanosiło się w następnym roku. Prasa 

32 Sprawozdanie Wydziału Tow. Muz. im. Moniuszki w Stanisławowie za rok administracyjny 1907, 
Stanisławów 1908, s. 3.
33 Opera stanisławowska składała się z miejscowych muzyków i artystów. Spotkała się z dużym 
powodzeniem wśród publiczności, nawet do tego stopnia, że niektóre widowiska powtarzano do 
około dziesięciu razy. Vide: O. Ciwkacz, Z dziejów opery amatorskiej Towarzystwa Muzycznego im. 
St. Moniuszki w Stanisławowie (1871–1914), [w:] Galicyjskie Spotkania 2005, red. U. Jakubowska, 
Kalisz 2006, s. 39–60; J. Krasnodębski, op. cit., s. 201–202.
34 Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Muz. im. Moniuszki w Stanisławowie za rok administracyjny 
1909, Stanisławów 1910, s. 4–5.
35 E. Bukowski, op. cit.
36 М. Головатий, Відомі міські..., c. 203.
37 E. Bukowski, op. cit.
38 J. Zieliński, Gimnazjum I. pod zaborem austriackim, [w:] Księga pamiątkowa I. Gimnazjum 
Państw. Im. Mieczysława Romanowskiego w Stanisławowie: wydana z okazji Uroczystości jubile-
uszowych i Zjazdu b. uczniów w dniach 21-go i 22-go września 1928, red. W. Trusz, J. Zieliński, Cz. 
Chowaniec, Stanisławów 1929, s. 96; Miasto Stanisławów w świetle lat i cyfr, Stanisławów 1931, 
s. 5–7.
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poinformowała w lipcu 1924 r., że „gmach Tow. Muzycznego im. Moniuszki,  
w którym mieści się teatr, zostanie nareszcie poddany restauracji”39. Dwa miesiące 
później przekazano wiadomość o rozpoczęciu nowego sezonu teatralnego  
w odnowionej sali. Jak się okazało wspomniana restauracja ograniczała się 
zaledwie do kilku inwestycji: obniżono scenę, tak by orkiestra była niewidzialna 
dla widza, przebudowano garderoby dla artystów, rozmieszczono „w sposób 
przyzwoity” miejsca ustępowe oraz pomalowano salę i pozłocono sztukaterię40.

Niezależnie od wykonanych w 1924 r. prac, wnętrze gmachu i fasada 
wymagały modernizacji. Nie minęły cztery lata, a w prasie już zdążył pojawić 
się artykuł, w którym mocno narzekano na stan gmachu. „Przypatrzmy się 
naszej budzie teatralnej. Obdrapana, brudna – pisał mieszkaniec Stanisławowa  
w styczniu 1928 r. – często bez okien na rogu ulicy, nie na zdala widnym placu 
jak to gdzie indziej, czyni raczej wrażenie przeciętnej budy kamienicznej na 
Żółkiewskiej czy Kazimierzu. A dopiero wejdź do tego «przybytku sztuki» gdzie 
Cię z jednej strony owionie chłód piwniczny z drugiej woń kloaczna a zaraz  
u wstępu widzieć możesz – nie powodując się zbytnio fantazją – co Ci wnętrze 
tego przybytku dać może. O samej sali teatralnej – nie chce się rozwodzić, zna ją 
każdy aż nadto dobrze, bo sobie tam albo nogi odmroził albo siedząc w pierwszych 
rzędach nabawił się przeziębienia”41.

Opis ten (zapewne trochę przesadzony) pokazuje za to, jak wielka była 
potrzeba remontu gmachu, na scenie którego nadal organizowano imprezy 
artystyczne. Tym bardziej, że po wojnie polski ruch kulturalny znów odżył,  
a widowiska zaczęły odbywać się regularnie. Scena była zdominowana przez 
artystów z Towarzystwa Muzycznego im. Moniuszki i Towarzystwa Teatr im. 
Aleksandra hr. Fredry. Stosunki obu towarzystw układały się dosyć dobrze, aż do 
października 1927 r., kiedy to Zarząd Teatru im. Aleksandra hr. Fredry z powodu 
zbyt wysokich kosztów opłat zrezygnował z wynajmu sali przy ul. Bielowskiego 
i występy przeniósł do budynku ukraińskiego Sokoła42. Z uwagi na zły stan 
gmachu oba towarzystwa dosyć szybko nawiązały ponownie bliską współpracę. 
Wspólnie zainicjowały – przy aprobacie wojewody stanisławowskiego Aleksandra 
Morawskiego – zawiązanie Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Gmachu, który 
utworzono już w dniu 6 marca 1928 r.43

Komitet zrzeszał nieporównywalnie więcej osób niż poprzednio, gdy  
powzięto przed laty decyzję budowy gmachu. Jego przewodniczącym został 
wicewojewoda Antoni Koncowicz, a zastępcą burmistrz Stanisławowa 
Wacław Chowaniec. Członkami byli: mjr Witold Doliwa-Andruszewicz, 
starosta stanisławowski Józef Boxa, rabin dr Chaim Bertisch, proboszcz 
parafii ormiańskiej ks. Franciszek Komusiewicz, naczelnik Wydziału Urzędu 

39 Kronika, „KSt”, nr 208 z 20 VII 1924.
40 Rozpoczęcie nowego sezonu teatralnego w odnowionej Sali Towarz. Muzycz., „KSt”, nr 217 z 21 
IX 1924.
41 Dr. M.M., Miasto bez teatru – to tułów bez głowy, „KSt”, nr 392 z 22 I 1928.
42 Mównica publiczna, „KSt”, nr 380 z 30 X 1927.
43 Kronika, „KSt”, nr 400 z 18 III 1928; E. Nawrocka, Z dziejów teatru w Stanisławowie (na podsta-
wie materiałów i wspomnień Mieczysława Nawrockiego 10 IV 1900–4 V 1968), „Acta Universitatis 
Lodziensis, Folia Scientiarum Artium et Librorum” 1987, nr 8, s. 123.
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Wojewódzkiego dr Juliusz Koppens, ks. sup. Zygmunt Kozubski, adwokat 
dr Stanisław Kuryś, inż. Leon Kuźmiński, gen. bryg. Kazimierz Łukoski 
i proboszcz kolegiaty ks. prałat Józef Piaskiewicz. Poza tym utworzono 
trzy oddzielne komisje wspierające komitet. W komisji technicznej na 
przewodniczącego wybrano dyrektora Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych 
inż. Franciszka Południewskiego, zaś jako członkowie występowali: mjr 
Doliwa-Andruszewicz, inż. Kuźmiński, inż. Tadeusz Bauer, dyrektor Romuald 
Kurowski, zastępca naczelnika wydziału drogowego Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych (DOKP) inż. Jan Lorfing i inż. Stanisław Trela. Z kolei w komisji 
finansowej przewodniczącym został dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego  
dr Józef Drzewicki, a jej członkami: współwłaściciel drukarni i litografii  
Stanisław Chowaniec, Tadeusz Chowaniec, aktywna działaczka społeczna Józefa 
Fuchsówna, dyrektor Banku Hipotecznego Adolf Horowitz, przemysłowiec Filip 
Lieberman, dr Eugeniusz Rogawski, Marian Rubaszewski, inż. Aron Schrager, 
dyrektor Jan Wallner, wyższy urzędnik DOKP w Stanisławowie Tadeusz Weich. 
Najwięcej osób wchodziło w skład komisji propagandowej, której przewodni-
czącym był Juliusz Koppens. W charakterze członków wybrani zostali dr Bertisch, 
dr Chelińska, historyk dr Czesław Chowaniec, wojewódzki inspektor lasów 
państwowych inż. Wiktor Domański, inspektor szkolny Wawrzyn Furmankiewicz, 
dr Stanisław Kuryś, kupiec Władysław Lewak, urzędnik Zygmunt Machnowski, 
działaczka społeczna Joanna Mikucka, lekarz Maksymilian Mondschein, Stanisław 
Misiołek, gen. bryg. Kazimierz Łukoski, poseł dr Teodor Seidler, nauczyciel 
gimnazjalny dr Stefania Skwarczyńska, płk Alfons Wojtkielewicz, historyk  
dr Józef Zieliński i dyrektor Miejskiej Kasy Oszczędności Leon Ziobrowski44.

Musimy jednak zaznaczyć, że pomysł odmładzania starych murów nie dla 
wszystkich wydawał się tak samo oczywisty. Autor artykułu prasowego podpisujący 
się inicjałami „Dr. M.M.” jeszcze w tekście ze stycznia 1928 r. wyraził pogląd, 
że racjonalniej byłoby wybudować nowy gmach na placu Piłsudskiego45 lub jak 
stwierdził w innym miejscu – stanisławowski aptekarz Kazimierz Armatys – na 
placu Mickiewicza46. Pierwszy z nich zakładał nawet sprzedaż budynku teatru, 
należącego do Towarzystwa im. Moniuszki, a zyski z transakcji radził przeznaczyć 
na postawienie nowego47. Nie trudno się domyślić, że owe poglądy spotkały 
się z krytyką w prasie. W odpowiedzi zwrócono uwagę, że parcela z gmachem 
przy ul. Bielowskiego figuruje jako własność towarzystwa, które poczuwa się 
do odpowiedzialności za jego wygląd i utrzymanie, sprzedaż w tym wypadku 
byłaby więc swego rodzaju wywłaszczeniem prawowitych właścicieli. Realizacja 
kompletnie nowej inwestycji od fundamentów aż po dach wymagała natomiast 
ogromnych nakładów pieniężnych. Przebudowę gmachu szacowano bowiem na 
350 tys. zł, a postawienie nowego, według chłodnej kalkulacji, wyceniono na 800 
tys. zł. Do tego warto doliczyć koszty zatrudnienia wykwalifikowanego personelu, 

44 Kronika, „KSt”, nr 400 z 18 III 1928.
45 Dr. M.M., Miasto bez teatru…
46 K. Armatys, Miasto Stanisławów a teatr, „Ziemia Stanisławowska”, nr 16 z 1 IV 1928, nr 17  
z 8 IV 1928.
47 Dr. M.M., Jeszcze garść uwag o przebudowie teatru, „KSt”, nr 404 z 15 IV 1928.
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które mogłyby przewyższyć możliwości finansowe inwestycji48.
Po długich naradach i dyskusjach przystąpiono wreszcie, w wakacje 1928 r., 

do gruntownych prac nad przebudową49. Można by powiedzieć, że ze zdwojoną siłą. 
W czerwcu tego roku towarzystwa „moniuszkowców” i „fredrowców” postanowiły 
połączyć się w jedno, nadając mu nazwę: Teatr im. Moniuszki – Towarzystwo 
Muzyczno-Dramatyczne w Stanisławowie. Liczba czynnych i wspierających 
członków urosła tym samym do 600 osób, w tym 575 Polaków, 15 Żydów i 10 
Ukraińców. Wśród nich były znane postaci związane ze Stanisławowem, jak 
burmistrz miasta Wacław Chowaniec, poseł Teodor Seidler, wydawca i księgarz 
Roman Jasielski czy rzeźbiarz i medalier Wojciech Przedwojewski50.

Autorem projektu przebudowy był architekt miejski inż. Stanisław Trela,  
a nad całością prac czuwał prezes Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego 
inż. Leon Kuźmiński, naczelnik wydziału drogowego i wiceprezes DOKP  
w Stanisławowie, prócz tego ceniony działacz społeczny51.

Projekt najwybitniejszego architekta międzywojennego Stanisławowa52  
w trakcie przeprowadzonych prac okazał się zbyt drogi jak na ówczesne 
możliwości. Dlatego też w pierwszej kolejności przystąpiono do remontu wnętrza 
gmachu, stawiając sobie za cel: „racjonalne wykorzystanie miejsca w całym 
budynku oraz nadanie sali teatralnej odpowiedniego wyglądu”53. Na fasadę  
w nowej szacie należało zatem jeszcze poczekać. Prace według projektu inż. Treli 
miały zostać przeprowadzone w trzech kierunkach. „Pierwszy – jak pisał architekt 
– to rozszerzenie ubikacji szkolnych Towarzystwa Muzycznego przez dobudowę 
skrzydła na wolnej części parceli oraz przebudowa istniejących skrzydeł dla 
zwiększenia ilości kondygnacji. Drugi rodzaj robót wedle projektu miał na celu 
rozszerzyć scenę i powiększyć ilość garderób dla aktorów, trzeci wreszcie rodzaj 
obejmował rekonstrukcję wnętrza samej sali teatralnej, rozbudowanie ubikacji 
bocznych, jak… westybulu, foyer, kasy, korytarzy, garderoby dla publiczności 
oraz zaprowadzenie nowoczesnej wentylacji i centralnego ogrzewania. Ponadto 
całości budynku miano nadać charakter bardziej monumentalny, a samą budowlę 
zharmonizować z placem Mickiewicza”54. Niestety i tym razem zbyt wysokie 
koszty zadecydowały o dosyć szybkiej rezygnacji z prac nad pierwszą częścią 
projektu, skupiono się za to w miarę możliwości na dwóch pozostałych.

Nie da się ukryć, że pozyskiwanie funduszy na przebudowę gmachu 

48 R.T.L., Remont starego czy budowa nowego teatru, „Ziemia Stanisławowska”, nr 19 z 22 IV 1928; 
nr 20 z 29 IV 1928.
49 T. Z. [T. Zagajewski], Przebudowa gmachu teatralnego, „KSt”, nr 426 z 16 IX 1928.
50 Sprawozdanie 1929/1930, s. 34–42; J. Krasnodębski, op. cit., s. 205.
51 О. Цівкач, Їх поєднала земля станіславівська... Діячі польської культури Прикарпаття XIX–
першої половини XX століття. Станіславівське воеводство, Івано-Франківськ 2012, c. 92–93.
52 Stanisław Trela podczas swojego pobytu w Stanisławowie (do 1932 r.) sporządził wiele istotnych 
dla miasta projektów. Poza przebudową gmachu Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego była to 
m.in.: odbudowa ratusza, budowa kościoła rzymskokatolickiego na Górce i przebudowa gmachu 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Vide: M. Pszczółkowski, op. cit., s. 392–400.
53 S. Trela, Prace obecnej przebudowy, „KSt”, nr 481 z 6 X 1929.
54 Ibidem.
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postępowało stosunkowo wolno, stąd też data jego otwarcia stale była przesuwana. 
Dodajmy tylko, że w tym czasie przedstawienia polskiego teatru odbywały się 
w salach ukraińskiego Sokoła i Polskiego Związku Kolejowców. W zbiórkę na 
przebudowę zaangażował się mocno nowy wojewoda stanisławowski Bronisław 
Nakoniecznikow-Klukowski (został mianowany na urząd 30 października 1928 r.). 
To właśnie pod jego protektoratem zgromadziło się gro osób w nowoutworzonym 
komitecie pod nazwą: Komitet Przebudowy Teatru im. St. Moniuszki, który dzielił 
się na dwa mniejsze komitety: honorowy i wykonawczy oraz komisję rewizyjną.

Na czele komitetu honorowego stanął Nakoniecznikow-Klukowski.  
W jego skład weszło wiele prominentnych osób, związanych przede wszystkim 
z województwem stanisławowskim. Na członków komitetu zostali wybrani 
bowiem: Tadeusz Burzyński, Józef Jaxa Chamiec, właściciel ziemski w Jezupolu 
Jakub Władysław Dzieduszycki, poseł Józef Konstanty Dzieduszycki, właściciel 
majątku w Wołczyńcu dr Karol Halpern, Filip Lieberman, ks. Franciszek 
Komusiewicz, ziemianin i lokalny polityk Mikołaj Krzysztofowicz, gen. 
bryg. Kazimierz Łukoski, senator i proboszcz parafii ormiańskiej w Kutach 
ks. Samuel Manugiewicz, prezes Sądu Okręgowego w Stanisławowie Filem 
on Metella, poseł inż. Henryk Mianowski, poseł i ziemianin Walerian Niedźwiecki,  
ks. Józef Piaskiewicz, dr Teodor Seidler, senator Marcin Szarski i prezes DOKP 
w Stanisławowie inż. Stefan Wiktor. Natomiast w komitecie wykonawczym 
dominowały osoby ze Stanisławowa. Przewodniczył burmistrz Stanisławowa 
Wacław Chowaniec, a członkami byli: inż. Mieczysław Beill, podinspektor policji 
państwowej w Stanisławowie Alojzy Buczowski, Tadeusz Chowaniec, inż. Wacław 
Czaplicki, prezes Izby Rzemieślniczej w Stanisławowie Włodzimierz Dąbrowski, 
inż. Wiktor Domański, naczelnik sekcji kolejowej DOKP inż. Włodzimierz 
Dziekoński, dr Józef Drzewicki, lekarz Stefan Drzewicki, naczelnik wydziału 
DOKP August Dworski, radca kolejowy Henryk Ertel, zawiadowca stacji Fertig 
Marceli, emeryt kolejowy Wincenty Fiderkiewicz, zastępca notariusza Wacław 
Fiedler, germanista dr Marcin Folger, insp. Wawrzyniec Furmankiewicz, Wacław 
Janak, prezes stowarzyszenia kupców Izaak Hafter, dr Anzelm Halpern, lekarz 
Stanisław Hamerski, właściciel księgarni Marian Haskler, właściciel restauracji 
Maurycy Haubenstock, urzędnik magistratu dr Stanisław Hendrychowski, Adolf 
Horowitz, nauczyciel gimnazjalny Kajetan Isakiewicz, działacz oświatowy Albin 
Jakiel, właściciel księgarni Roman Jasielski, dyrektor kasy chorych Stanisław 
Kochański, dr Julian Kozak, dr Stanisław Kuryś, inż. Leon Kuźmiński, lekarz 
Adam Lachmund, adwokat dr Ignacy Lachs, adwokat dr Jakub Laufer, Franciszek 
Leszczyński, kupiec Władysław Lewak, inż. Jan Lorfing, urzędnik bankowy 
Maurycy Mandler, Stanisław Misiołek, Maksymilian Mondschein, inż. Stanisław 
Moryc, lekarz Joachim Oberhard, lekarz Jan Opolski, inż. Franciszek Południewski, 
Jan Przedwojewski, lekarz Jerzy Rosenbaum, adwokat dr Aleksander Ritterman, 
Marian Rubaszewski, Juliusz Salwach, redaktor „Ziemi Stanisławowskiej”  
dr Henryk Seidler, Zygmunt Sieradzki, urzędnik Banku Polskiego Władysław 
Stieber, inspektor pracy inż. Stanisław Sułkowski, inż. Jan Swoboda, dyrektor 
banku Ignacy Teutler, inż. Stanisław Trela, dyrektor gimnazjum Włodzimierz Trusz, 
prokurator Rudolf Vogel, dyrektor biura Izby Rzemieślniczej w Stanisławowie 
Hugo Walisch, właściciel księgarni Eisig Weidenfeld, inż. Klemens Wein, lekarz 
Juliusz Wittels, Marian Wyżykowski, kupiec Mikołaj Wołątkowski, były poseł 
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Tadeusz Zagajewski, dyrektor Banku Polskiego (?) Stanisław Zauderer, adwokat 
dr Bernard Ziffer i Leon Ziobrowski. O wiele mniej członków liczyła komisja 
rewizyjna, reprezentowana przez: Kazimierza Lityńskiego, urzędnika bankowego 
Aleksandra Pietrańskiego i Jana Wallnera.

Nowy komitet wykazał się większą aktywnością od poprzedniego. Przede 
wszystkim był silnym oparciem od strony finansowej dla Towarzystwa Muzyczno-
Dramatycznego. Jednym z bardziej widocznych tego przejawów był wystosowany 
przezeń apel do społeczeństwa o składanie datków na przebudowę gmachu55. 

W ciągu długotrwałych, ponadrocznych prac udało się wykonać przebudowę 
gmachu, która różniła się nieco od prac zakładanych przez inż. Trelę, zawężając 
je do widowni, ubikacji bocznych i częściowej przebudowy sceny56. Przerobiono 
balkony I i II piętra na widowni, rozbudowano korytarz obejściowy dla publiczności 
i klatki schodowe z należytym oświetleniem, przebudowano także ubikacje oraz 
westybul, kasy, bufet, palarnie, garderoby dla publiczności, ponadto zaprowadzono 
nowoczesną wentylację, centralne ogrzewanie, wodociągi i instalację elektryczną. 
W dodatku postarano się o odpowiednie urządzenie sali widowiskowej. Zakupiono 
nowe krzesła, kurtynę oraz na zapleczu stoły garderobiane. Liczba miejsc na 
sali powiększyła się z 510 do około 600. Pojawił się też stały horyzont, który 
wyposażono potem w żelazne wyciągi do dekoracji, w cztery rampy elektryczne  
i urządzenia pożarnicze57. 

Warto zaznaczyć, że część robót została przeprowadzona dzięki 
bezinteresowności stanisławowian. Jan Bałaniuk zamontował krzesła na widowni, 
Edward Orzechowski w całym gmachu wykonał prace lakiernicze, a inż. Filip 
Turyn opracował obliczenia statyczne balkonów i wyciągów scenicznych58.

Realizacja wszystkich inwestycji była ogromnym obciążeniem finansowym 
dla towarzystwa. Na ten cel zaciągnięto pożyczkę w wysokości 200 tys. zł, w tym 
długoterminową na 120 tys. zł w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ogromnym 
poparciem dla sprawy wykazał się burmistrz Chowaniec, który wyjednał w Radzie 
Miejskiej spłatę pożyczki przez Gminę Miasta Stanisławowa. Ponadto gmina 
przydzieliła też subwencję o wartości 12 tys. zł. Najprawdopodobniej w wyniku 
osobistych zabiegów wojewody Nakoniecznikowa-Klukowskiego Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Sławomir Czerwiński wyasygnował 
30 tys. zł w formie doraźnej zapomogi. Dzięki składce publicznej uzyskano 19 tys. 
zł, z czego 15 tys. pochodziło od społeczeństwa Stanisławowa, a resztę pieniędzy 
ofiarowali darczyńcy z całej Polski. Dodajmy, że wielu zamożnych mieszkańców 
miasta umożliwiło także kredytowanie towarzystwu swych należności w bankach. 
W sumie całkowity koszt przebudowy wnętrza wyniósł 281 tys. zł. Efekt tych 

55 Przebudowa gmachu Teatru im. Moniuszki, „KSt”, nr 462 z 26 V 1929; Dokończmy dzieła! Apel 
Komitetu przebudowy Teatru im. St. Moniuszki, „KSt”, nr 464 z 5 VI 1929. 
56 Relacja E. Nawrockiej, notatka z rozmowy przeprowadzonej w marcu 2017 r. Profesor Ewa Na-
wrocka (ur. w 1942 r. w Stanisławowie), córka aktora ze Stanisławowa – Mieczysława (1900–1968), 
wspominała, że według przekazów jej ojca we wnętrzu gmachu został wmurowany w ścianie akt 
erekcyjny przebudowy. Trudno jednak określić dokładną datę i miejsce tego wydarzenia. 
57 S. Trela, Prace obecnej przebudowy, „KSt”, nr 481 z 6 X 1929; Sprawozdanie 1929/1930,  
s. 12–13; E. Nawrocka, Z dziejów teatru…, s. 125–126.
58 Sprawozdanie 1929/1930, s. 10.
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prac był na tyle zadowalający, że „mimo złego połączenia zaplecza sceny z kabiną 
elektryków – jak podaje Ewa Nawrocka – teatr w Stanisławowie należał do 
najładniejszych i najnowocześniejszych teatrów w Polsce w owym czasie”59. 

Tym niemniej brak rozbudowy parceli od strony ulicy Fredry odbił się na 
funkcjonowaniu konserwatorium Towarzystwa. Stały wzrost uczniów spowodował 
bowiem, że sala na wykłady teoretyczne wynajmowana była w innym budynku60. 

Otwarcie przebudowanego gmachu odbyło się przy obecności wspomnianego 
ministra Sławomira Czerwińskiego w dniu 6 października 1929 r. Obiekt poświęcił 
proboszcz miejscowej parafii ormiańskiej ks. Franciszek Komusiewicz, który 
wygłosił także przemówienie, podkreślając znaczenie tego wydarzenia dla polskiej 
kultury61. Dla stanisławowskiej społeczności polskiej było to bowiem miejsce 
bez wątpienia szczególne, o czym wspomniał burmistrz Wacław Chowaniec, 
świadczyło ono o jej aktywności i sile promieniowania w regionie. Obecny na 
otwarciu wojewoda stanisławowski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski 
zwrócił z kolei uwagę na rolę gmachu na kulturalnej mapie wielonarodowościowego 
Stanisławowa. Zaznaczył, że powołana „placówka kulturalno-oświatowa [służy] 
nie tylko do podniesienia wartości duchowych samego społeczeństwa polskiego, 
ale też przez krzewienie czystej sztuki łagodzić będzie i koić przeciwieństwa 
stanowe i narodowościowe”. Po przemówieniach odbyła się akademia muzyczna 
przygotowana przez Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne, a tego samego dnia 
wieczorem, aktorzy odegrali nieśmiertelną komedię Aleksandra Fredry – Damy  
i Huzary62.

W dniu otwarcia odnowionego teatru redakcja „Kuriera Stanisławowskiego” 
wydała specjalny numer tygodnika, w którym zamieszczono ciekawe artykuły  
z dziejów sceny dramatycznej w Stanisławowie. Święto było też dobrą okazją do 
przypomnienia na łamach tej gazety pamiętnych chwil sprzed 38 lat, kiedy po raz 
pierwszy oddano gmach do użytku publicznego.

Wynik całego przedsięwzięcia budził jednak pewien niedosyt. Po 
zakończeniu uroczystości otwarcia, zwrócono w prasie uwagę na brak nazwiska 
architekta Stanisława Treli na tablicy pamiątkowej, wmurowanej z okazji 
przebudowy w przedsionku gmachu63.

Nie raziło to na tyle mocno inż. Treli, by zaprzestał on dalszej współpracy 
z Wydziałem Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego. Przeszło trzy lata później 
podjął się kierownictwa wykonania nowej fasady gmachu64 – w dalszym ciągu 

59 L. Ziobrowski, Strona finansowa przebudowy gmachu teatralnego, „KSt”, nr 481 z 6 X 1929; 
Sprawozdanie 1929/1930, s. 9–13; E. Nawrocka, Z dziejów teatru…, s. 125.
60 Vide: Sprawozdanie 1929/1930, s. 21; Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa „Teatr 
im. St. Moniuszki – Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne w Stanisławowie” za rok 1934/1935, 
Stanisławów 1935, s. 19.
61 Całość przemówienia vide: F. Komusiewicz, Przemówienie przy poświęceniu Gmachu Teatralne-
go, „KSt”, nr 483 z 20 X 1929.
62 Pan Minister Czerwiński w Stanisławowie, „KSt”, nr 482 z 13 X 1929.
63 T. Seidler, Otwarcie gmachu teatralnego, „Ziemia Stanisławowska”, nr 97 z 13 X 1929. 
Pisano o tym także rok później vide: Walne Zgromadzenie Towarzystwa im. Moniuszki, „Ziemia 
Stanisławowska”, nr 134 z 6 VII 1930.
64 W literaturze przedmiotu badacze mylą często realizację fasady gmachu z 1932 r. z jego 
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sprawiającej – „bardzo przykre i przygnębiające wrażenie”65. Pierwotny projekt 
architekta z 1928 r. ze względów finansowych, który szacowano na sumę 70 tys. 
zł, nie mógł być zrealizowany. Zrezygnowano tym samym z budowy frontonu 
z sześcioma klasycznymi kolumnami i ozdobnym wejściem66. Zdecydowano się 
na wykonanie bardziej uproszczonego projektu o wartości 20 tys. zł. Potrzebną 
kwotę udało się zebrać dzięki życzliwości wojewody Zygmunta Jagodzińskiego, 
przychylnych towarzystwu osób oraz ofiarności części zamożnych mieszkańców 
Stanisławowa67. Prace nad odnową fasady przebiegały sprawnie i szybko.  
Z początkiem lipca 1932 r. podano informację o ustawieniu rusztowań, a już na 
drugą połowę września tego roku zapowiedziano rozpoczęcie sezonu w gmachu 
w nowej szacie68. Wtedy też umieszczono na frontonie napis: Teatr im. Moniuszki, 
co z jednej strony informowało o jego siedzibie, z drugiej zaś utwierdzało wpływ 
kultury polskiej. 

Ukończona realizacja inż. Treli miała charakter prosty, kubistyczny oraz 
pozbawiona była ozdobnych elementów rzeźbiarskich. Michał Pszczółkowski, 
badacz architektury Stanisławowa z okresu II RP, pisał, że „dynamiczny, 
zaokrąglony narożnik z długim, okalającym go balkonem i stalową balustradą to 
wczesne zwiastuny stylu okrętowego. Ekspresjonistyczne upodobania architekta 
zdradza także skromna dekoracja, jaką stanowiły flankujące część centralną 
wstawki, wykonane w białym tynku, w postaci pionowych żłóbków ukształtowanych 
«na ostro»”69. Ta skromna dekoracja nie wszystkim przypadła jednak do gustu. 
Jeszcze w momencie, gdy stały ostatnie rusztowania, narzekano na suchość  
i brak elementów zdobniczych bocznych skrzydeł budynku, które w przyszłości 
zalecano ożywić. Poczyniono też pewne uwagi do pokrycia dachowego w części 
centralnej, gdzie w środku znajdowała się rekwizytornia, z daleka dało się bowiem 
zauważyć wystające nieregularnie okrycie dachowe (widoczne na fotografii  
nr 11)70. Odnowiona fasada, mocno oczekiwana przez ostatnie kilka lat, pomimo 
swego prostego kształtu, wzbudzała nieskrywany entuzjazm wśród mieszkańców. 
„Z radością stwierdzić musimy fakt – komentowano w prasie – że mamy nareszcie 
w Stanisławowie gmach teatralny, licujący z godnością miasta wojewódzkiego”71.

Realizacja projektów przebudowy gmachu i odnowy fasady spotkała 
się z uznaniem władz i społeczeństwa stanisławowskiego. W przeciwieństwie 
do Józefa Łapickiego – inż. Trela nie został wpisany w poczet członków 

przebudową, przeprowadzoną w latach 1928–1929. Vide choćby: M. Pszczółkowski, op. cit., s. 397; 
М. Головатий, Архітектор міжвоенного Станиславова, [в:] Станиславівські ратуші..., c. 87.
65 Fasada gmachu „Teatru im. Moniuszki”, „KSt”, nr 698 z 6 VII 1932.
66 Sprawozdanie 1929/1930, s. 13.
67 Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa „Teatr im. St. Moniuszki – Towarzystwo 
Muzyczno-Dramatyczne w Stanisławowie” za rok 1932/33 [dalej: Sprawozdanie 1932/1933], 
Stanisławów 1933, s. 3–4.
68 Fasada gmachu „Teatru im. Moniuszki”, „KSt”, nr 698 z 6 VII 1932; Piekące rozwiązanie palącej 
kwestji, „KSt”, nr 715 z 4 IX 1932; Kronika, „KSt”, nr 719 z 18 IV 1932; Teatr w nowej szacie, 
„Przegląd Tygodniowy”, nr 1 z 25 IV 1932.
69 M. Pszczółkowski, op. cit., s. 397.
70 Piekące rozwiązanie palącej kwestji, „KSt”, nr 715 z 4 IX 1932.
71 Teatr w nowej szacie, „Przegląd Tygodniowy”, nr 1 z 25 IX 1932.
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honorowych Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego, mimo tego, że wydział  
w sprawozdaniach nie szczędził mu pochwał za wykonane prace w latach 
1928–1929 i 193272. Przeprowadzone wtenczas inwestycje pozwoliły na dalsze 
funkcjonowanie gmachu bez większych remontów jeszcze przez kolejne 
dziesięciolecia. Nawet wtedy gdy Stanisławów został włączony w granice USRR, 
a nazwę miasta zamieniono na Iwano-Frankiwsk73.

Od czasu wzniesienia gmachu w 1891 r. aż do wybuchu II wojny światowej 
w 1939 r. stanowił on ważny punkt na mapie Stanisławowa, o szczególnym 
znaczeniu dla Polaków. Był swego rodzaju strażnikiem kultury i sztuki narodowej. 
Właśnie tutaj przez prawie pół wieku, przeżywając wzloty i upadki, walcząc też  
z brakiem pieniędzy i często słabą frekwencją, formowała się stała scena polskiego 
teatru74.

Oczywiście w gmachu występowali również artyści nie związani  
z teatrem polskim w Stanisławowie. Wśród nich byli tak sławni aktorzy jak: 
Helena Modrzejewska i Ludwik Solski oraz śpiewacy operowi: Adam Didur  
i Salomea Kruszelnicka. Miejsce to służyło również do organizowania koncertów 
muzycznych. Gościnnie występowali wybitni pianiści: Henryk Sztompka i Imré 
Ungár. W gmachu odbywało się także mnóstwo imprez nie mających za wiele 
wspólnego z widowiskami artystycznymi, np. wiece wyborcze oraz różnego 
rodzaju prelekcje. Przez pewien okres w sali teatralnej umieszczony był również 
kinematograf. Wart odnotowania jest fakt, że w murach teatru od początku 
funkcjonowała szkoła muzyczna, przekształcona później w konserwatorium im. 
Moniuszki, do którego uczęszczali uczniowie ze Stanisławowa i okolic – Polacy, 
Żydzi i Ukraińcy.

Konsekwencje związane z wybuchem II wojny światowej spowodowały, 
że właściciele Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego zostali zmuszeni ustąpić 
miejsca nowym. Mimo to, wygląd gmachu od tego czasu prawie się nie zmienił.  
Z wyjątkiem jednego: napis na frontonie Teatr im. Moniuszki został zdemontowany. 
W budynku dawnego teatru obecnie znajduje się Iwano-Frankowska filharmonia 
obwodowa.

72 Vide: Sprawozdanie 1929/1930, s. 9; Sprawozdanie 1932/1933, s. 4.
73 І. Бондарев, М. Головатий, Івано-Франківськ: погляд крізь століття, Івано-Франківськ 
2016, c. 87.
74 O historii polskiego teatru w Stanisławowie – vide: E. Nawrocka, Z dziejów teatru…, s. 107–146; 
J. Krasnodębski, op. cit., s. 199–205; О. Цівкач, З історії польского професійного театру під 
керівництвом Зузанни Лозинської у Станіславові (1933–1939), [w:] Galicyjskie Spotkania 2011, 
red. U. Jakubowska, Zabrze 2012, s. 241–256.
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ILUSTRACJE

1. Komitet budowy gmachu teatralnego na placu budowy w dniu 
rozpoczęcia pracy w kwietniu 1891 r. (w tle kościół ormiański).                                                                                             
Od strony lewej: 1. Alojzy Schmiedler, 3. Wiktor Dobrucki, komisarz leśny,  
4. inż. Józef Łapicki, twórca gmachu, 5. inż. Georg (Getzel) Schloss, budowniczy, 
6. radca Pawłowski, 8. (u góry) Tomasz Gamski, przedsiębiorca, 9. Bolesław 
Szamejt, prezes Tow. im. Moniuszki, 10. (u góry) inż. Jan Szporek, budowniczy, 
11. (u dołu) Narcyz Ulmer, dyrektor Banku Zaliczkowego w Stanisławowie,  
12. Teodor Stachiewicz, 13. Felicjan Marcinkiewicz, 14. Albin Amirowicz, aptekarz, 
15. Stanisław Chowaniec, właściciel drukarni, 16. Józef Wierzejski, redaktor 
„Kuriera Stanisławowskiego” i 17. N. Szponar, urzędnik Kasy Oszczędności.
Źródło: „Kurier Stanisławowski”, nr 481 z 6 X 1929.

2. Gmach teatralny Towarzystwa Muzycznego im. Moniuszki na początku 
XX w.
Źródło: Widoki miasta Stanisławowa. Pamiątka IV-go Zlotu Okręgowego Sokolego  
w Stanisławowie dnia 11. czerwca 1905 roku, Lwów 1905, s. nlb.
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3. Rozkład miejsc siedzących w sali teatralnej.
Źródło: Kalendarz Stanisławowski polski, ruski i żydowski. Astronomiczny, gospodarski i domowy 
wypracowany na południk stanisławowski na rok zwyczajny 1905, Rocznik I, Stanisławów 1904,  
s. nlb.
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4. Rozkład miejsc siedzących na widowni po zmianach w 1909 r.
Źródło: Stanisławowianin. Kalendarz informacyjny na rok 1911, Stanisławów 1911, s. nlb.
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5. Wnętrze sali teatralnej przed i po przebudowie.
Źródło: „Kurier Stanisławowski”, nr 481 z 6 X 1929 r.

6. Rzut parteru przebudowanego teatru, wrysowany na planie dawnego 
gmachu.
Źródło: „Kurier Stanisławowski”, nr 481 z 6 X 1929 r.
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7. Rzut pierwszego piętra przebudowanego gmachu.
Źródło: „Kurier Stanisławowski”, nr 481 z 6 X 1929 r.

8. Fronton nowego gmachu według projektu inż. Stanisława Treli z 1928 r.
Źródło: „Kurier Stanisławowski”, nr 433 z 4 XI 1928 r.
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 9. Wygląd gmachu teatralnego w trakcie prac remontowych nad fasadą.
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. Poczt. 9637.

10. Wygląd gmachu teatralnego po ukończeniu nowej fasady w 1932 r.
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. F. 35643.
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11. Plac Mickiewicza, w tle gmach teatralny, fotografia autorstwa Mariana 
Jędryka
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. Poczt. 9622.
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2011, red. U. Jakubowska, Zabrze 2012.
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Streszczenie

DZIEJE GMACHU TEATRALNEGO W STANISŁAWOWIE 
(1891–1939)

Stanisławów był jednym z nielicznych miast w Galicji, w którym wybudowano 
gmach teatralny. Powstał on stosunkowo wcześnie w 1891 r. Autorem projektu 
budynku był miejscowy inżynier kolejowy Józef Łapicki. Znamienne jest, że 
właśnie to Stanisławów znalazł się wśród nielicznych miast galicyjskich (obok 
Krakowa i Lwowa), które zdobyły się na wybudowanie oddzielnego gmachu 
teatralnego. W kolejnych dziesięcioleciach jego stan ulegał pogorszeniu, aż do 
drugiej połowy lat 20-tych, kiedy to przebudowano jego wnętrze, a następnie w 
1932 r. wykonano nową fasadę, prace te zrealizowano według projektu architekta 
Stanisława Treli. Gmach teatralny w Stanisławowie od czasu powstania w 1891 r. 
aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. stanowił centrum kulturalne miasta, 
o szczególnym znaczeniu dla Polaków. 
Słowa kluczowe: architektura, Stanisławów, Stanisław Trela, Józef Łapicki, teatr, 
Galicja

Summary

THE HISTORY OF THE THEATRE BUILDING IN STANISLAWOW 
(1891–1939)

Stanislawow was one of the few cities in Galicia where the first theatre was built. 
It was formed relatively early in 1891. The author was a local engineer Jozef 
Lapicki. This is sympomatic that Stanislawow was among Galician cities (beside 
Cracow and Lviv) which bring themselves to built separate theatre building. In 
next decades the thearte’s condition has deteriorated until the second half of the 
20s when its inside was totally renovated. In 1932 new facade was constructed. 
All work has been done under the direction of Stanislaw Trela. From the uprising 
in 1891 to the World War II the theatre in Stanislawow served as a cultural centre 
which had a particular importance for Polish people. 
Keywords: architecture, Stanislawow, Stanislaw Trela, Jozef Lapicki, theater, 
Galicia

DZIEJE GMACHU TEATRALNEGO W STANISŁAWOWIE (1891–1939)



136



137

Bartosz Kapuściak
(OBBH IPN Katowice)

PRASKA WIOSNA I JEJ ZDŁAWIENIE W PUBLIKACJACH 
PARYSKIEJ „KULTURY”

Niniejszy artykuł jest próbą omówienia publikacji paryskiej „Kultury”  
i listów jej redaktora, Jerzego Giedroycia, z najbliższymi publicystami  
i przyjaciółmi, dotyczących wydarzeń Praskiej Wiosny w Czechosłowacji  
i jej zdławienia, czyli okresu od stycznia do momentu inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego w sierpniu 1968 r. Artykuł ma za zadanie pokazać, jak na bieżąco 
redaktor „Kultury” i jej publicyści śledzili wydarzenia w Czechosłowacji i jak 
próbowali je interpretować1.

W paryskiej „Kulturze”, do połowy 1986 r., pojawiło się zaledwie ok. 
170 artykułów dotyczących Czechosłowacji2. Nie interesowano się zbytnio tym 
państwem (jedynie w kontekście federacji polsko-węgiersko-czechosłowackiej), 
jednak wydarzenia związane z Praską Wiosną były obserwowane przez „Kulturę” 
od samego początku i spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Program 
ewolucjonizmu systemu komunistycznego, który propagowała „Kultura”,  
a szczególnie jej główny publicysta, Juliusz Mieroszewski, miał mieć właśnie 
miejsce w Czechosłowacji i wydawał się pismu początkiem zmian w całym bloku 
wschodnim3. 

Pierwszym symptomem, który wywołał w Czechosłowacji zmiany, był 
Manifest pisarzy czechosłowackich do opinii publicznej Świata, czyli tzw. Manifest 
praski, który „spada jak oczekiwany grom z od dawna już zachmurzonego nieba”4. 

1 W artykule pominięto proces tzw. normalizacji, który zapoczątkowała inwazja wojsk. Autora 
niniejszego artykułu interesuje fenomen Praskiej Wiosny jako możliwy sprawdzian teorii 
ewolucjonizmu systemu komunistycznego, jaki zaproponował Juliusz Mieroszewski na łamach 
„Kultury”.
2 „Kultura” i jej krąg 1946–1986. Katalog wystawy czterdziestolecia IL. Biblioteka Polska 11 IX–10 
I 1987, Lublin 1995, s. 100.
3 J. Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego, wyd III zmienione 
i uzupełnione, Katowice 2008, s. 346–347. Podobne zainteresowanie Giedroycia i Mieroszewskiego 
dotyczyło wydarzeń rozgrywających się na Węgrzech w 1956 r. Vide: B. Kapuściak, „Lekcja 
Węgierska”. Spojrzenie na rewolucję węgierską w publikacjach paryskiej „Kultury”, „Bez 
Porównania” 2008, nr 6, s. 196–212.
4 G. Herling-Grudziński, Manifest Praski, „Kultura” 1967, nr 10/240, s. 40.
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Na obradach IV Zjazdu Związku Literatów, które odbyły się w dniach 27–29 
czerwca 1967 r., domagano się swobody życia kulturalnego i naprawy systemu 
komunistycznego5. W „Kulturze” pojawił się po tych wydarzeniach komentarz 
pióra Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zauważył on, że sprzeciw społeczeństwa 
państw bloku wschodniego wobec władzy zaczyna rosnąć coraz gwałtowniej 
domagając się od niej zmian: „Manifest praski nie jest desperackim gestem, 
wyizolowanym z szerszego kontekstu «państw socjalistycznych»”6.

Odpowiedzią I sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji, Antoniego 
Novotnego, na Manifest praski było zamknięcie tygodnika „Literarni noviny” 
i dotknięcie represjami pisarzy należących do KPCz, którzy występowali na 
Zjeździe. 17 listopada w prasie czechosłowackiej „ujawniono” autora Manifestu 
praskiego i powiadomiono o jego aresztowaniu, o czym swoich czytelników 
poinformowała „Kultura”7. W odpowiedzi rozpoczęły się masowe demonstracje 
studenckie, w ich tłumieniu brała udział siły policyjne (Veřejná Bezpečnost), 
która obchodziły się brutalnie z demonstrantami8. W grudniu tego roku z Moskwy 
do Pragi przyleciał Leonid Breżniew, który nie poparł słabego już Novotnego9.  
5 stycznia 1968 r. Novotny ustąpił ze stanowiska I sekretarza, pozostał jednak  
dalej prezydentem. Kierownicze stanowisko KPCz zajął Aleksander Dubček10. 
Zmiany, jakie zachodziły w partii, nie wszystkim się podobały. Generał Jan Šejna 
(zaufany Novotnego) zbiegł na Zachód, wkrótce oskarżono go o współpracę ze 
służbami specjalnymi NATO, co wywołało spadek coraz mniejszej popularności 
prezydenta11. „Kultura” podała, że gen. Šejna próbował dokonać nieudanej 
interwencji zbrojnej przeciw nowemu kierownictwu12. W czechosłowackim 
Prezydium KC zaczęły się dymisje ludzi związanych z Novotnym. Życie publiczne 
„nabrało rumieńców”, ożywiło się społeczeństwo, publicznie obchodzono rocznicę 
urodzin Tomasza Masaryka, wysocy funkcjonariusze komunistyczni zaczęli 
pojawiać się na wiecach, powstawały „rewolucyjne” audycje radiowe, zespoły 
skautingowe, kluby automobilowe, w prasie pojawiły się odważniejsze teksty 
na temat sytuacji w kraju i partii13. „Kultura” na bieżąco drukowała informacje 
o wydarzeniach w Czechosłowacji, robiła też przedruki krajowej i zagranicznej 
prasy14.

5 A. Krawczyk, Praska Wiosna 1968, Warszawa 1998, s. 97–98; R. Kwapis, Praska Wiosna, Toruń 
2004, s. 32–34.
6 G. Herling-Grudziński, Manifest…, s. 40.
7 Kronika wydarzeń, „Kultura” 1968, nr 1/243–2/244, s. 229, chronologia wydarzeń z lat 1967–1968 
z Czechosłowacji znajduje się także w: „Kultura” 1968, nr 253, s. 122–172.
8 J. Ruml, Studenci i policja, „Kultura” 1968, nr 5/247, s. 110–116.
9 A. Krawczyk, op. cit., s. 103–104; R. Kwapis, op. cit., s. 37–38.
10 Kronika wydarzeń, „Kultura” 1968, nr 3/245, s. 164; R. Kwapis, op. cit., s. 41–42.
11 A. Krawczyk, op. cit., s. 107–108; R. Kwapis, op. cit., s. 38–40.
12 Kronika wydarzeń, „Kultura” 1968, nr 4/246, s. 148. W tym numerze „Kultury” znajdują się 
również teksty i rysunki satyryczne na temat Czechosłowacji i Novotnego.
13 A. Krawczyk, op. cit., s. 108–109; A. Benčik, Requiem dla Praskiej Wiosny, Wrocław 2002,  
s. 46–48.
14 Vide: Zebranie warszawskich literatów, „Kultura” 1968, nr 4/246, s. 99–107; Z prasy czeskiej, 
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Ludwik Vesely z „Literarnich Listov” tak komentował zmiany  
w Czechosłowacji: „To, co my tutaj przeprowadzamy, będzie prawdziwym 
eksperymentem. I dla Zachodu, i dla Wschodu. Ten eksperyment ma zasadnicze 
znaczenie. Jeśli się powiedzie, może zmienić całą Europę”15. Rozpoczął się 
dialog społeczeństwa z kierownictwem partii, żądano uwolnienia więźniów, ich 
rehabilitacji, tworzenia organizacji zgodnych z potrzebami narodu. Partia starała 
się odpowiedzieć na żądania społeczeństwa16. „Kultura” podała, że 28 marca 
nowym prezydentem Czechosłowacji zostaje wybrany Ludwik Svoboda17.

Wydarzenia z marca 1968 r. tak komentował Jerzy Giedroyc w liście do 
Leopolda Tyrmanda: „To, co się dzieje w Polsce i Czechach, o wiele przekracza 
wypadki październikowe polskie i węgierskie. Czuje się w pewnym sensie jak 
na froncie, nie po raz pierwszy w życiu mając poczucie kompletnej bezsilności  
i samotności”18. Wydarzenia te dla redaktora „Kultury” wydają się pewnego 
rodzaju przełomem w Europie Wschodniej.

Herling-Grudziński w „Kulturze” opisał swoje spostrzeżenia na temat zmian 
w organach kierowniczych twierdząc, że sytuacja w Czechosłowacji jest na wpół 
rewolucyjna i na wpół ewolucyjna. Sytuację tę porównał do wydarzeń na Węgrzech 
i w Polsce w 1956 r., jednocześnie zaznaczając, że Czesi i Słowacy są bogatsi 
o doświadczenia tych krajów. Wskazał także, że Praga i jej tzw. półrewolucja 
przebudziła polską rewolucję. Mimo ostrożnych ocen na temat postępowania 
Dubčeka Grudziński patrzył na Czechosłowację jak na punkt zapalny mający 
zainicjować demokratyczne zmiany w państwach bloku wschodniego19. 

Dla Mieroszewskiego liberalizacja Czechosłowacji była procesem 
ewolucyjnym o charakterze pokojowym20. Na łamach paryskiego periodyku tak 
charakteryzował ten proces: „«Ewolucjonizm» jest de facto rewolucją na raty. 
Zakłada bowiem, że reformy podejmowane początkowo w imię usprawnienia 
systemu komunistycznego a nie jego obalenia – dokonywane są zawsze kosztem 
władzy centralnej”21. Według publicysty przemiany te dokonywać się musiały pod 
naciskiem społeczeństwa, ale przy pełnej kontroli władzy nad tymi zmianami. Nie 
mogło być mowy o całkowitej demokratyzacji, ani o oddaniu władzy przez KPCz.

Mieroszewski dostrzegał fakt, że wydarzenia w Czechosłowacji nie mają 
za zadanie obalenia komunizmu i wprowadzenia systemu demokratycznego. Taka 
rewolucja musiałaby być skierowana przeciwko komunistom, w tym i przeciwko 
liberalnemu Dubčekowi22.

„Kultura” 1968, nr 5/247, s. 118–124.
15 „Wizy znikną wraz z drutami kolczastymi”, „Kultura” 1968, nr 5/247, s. 117.
16 Vide: Z prasy czeskiej…, s. 118–124.
17 Kronika wydarzeń, „Kultura” 1968, nr 4/246, s. 168.
18 J. Korek, op. cit., s. 347. Vide: przyp. 55, list jest datowany na 5 IV 1968 r.
19 G. Herling-Grudziński, Praga i Warszawa, „Kultura” 1968, nr 4/246, s. 78–79.
20 W liście do Giedroycia z 3 III 1968 r. Mieroszewski tak pisze: „To, co się dzieje w Czechosłowacji, 
stanowi potwierdzenie słuszności założeń «ewolucjonizmu»”. Vide: J. Giedroyc, J. Mieroszewski, 
Listy 1957–1975, cz. 2: 1963–1968, oprac., wstęp i przyp. R. Habielski, Warszawa 2016, s. 371.
21 J. Mieroszewski, Ewolucja czy rewolucja, „Kultura” 1968, nr 4/246, s. 88.
22 Londyńczyk, Kronika angielska, „Kultura” 1968, nr 5/247, s. 68.
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Ewolucjonizm Mieroszewskiego polegał na stopniowej dekolonizacji 
sowieckiego imperium. Kraje satelickie ZSRR miały w miarę możliwości 
zatrzymać ustrój komunistyczny, a w kolejnych fazach odebrać Moskwie „mono-
pol protektorki terytorium i granic”, lecz pozostać we współpracy gospodarczej23. 
Mieroszewski przekonany był, że Związek Sowiecki „będzie musiał kiedyś wybrać 
– albo staroświecki, imperialistyczny stalinizm, albo utratę Europy wschodniej”. 
Nieuchronność procesu uzależniał od postępowania tak naprawdę narodów 
satelickich, a nie samych Rosjan24. 

Reformy w 1968 r. w Czechosłowacji były jednak zależne także od sytuacji 
na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim w Związku Sowieckim, który 
uwikłany był wtedy w konflikt z Chinami. Breżniew dał przyzwolenie na zmianę 
ekipy w KPCz, ale rozwój sytuacji zaczął Moskwę niepokoić. Hasła wolnych 
wyborów, opozycji parlamentarnej i uznania społecznej roli opinii publicznej 
szły chyba za daleko. Mieroszewski zwracał na to uwagę i, podobnie jak Herling-
Grudziński, wskazywał na możliwość korzystania przez Czechów i Słowaków  
z doświadczeń polskich i węgierskich25.

Giedroyc był ostrożny w ocenie wydarzeń w Czechosłowacji: „Co do 
sytuacji w Czechach, to sytuacja jest ciągle zamazana. Ciągle nie jest pewne, czy 
Dubček nie jest nowym Gomułką, w którym Czesi chcą widzieć liberalizatora, a on 
jedynie stwarzając pozory, chce opanować sytuację tak jak Gomułka. Niedaleka 
przyszłość to pokaże”26. 

Jacek Żygadło przyznał po latach racje „niezłomnym” z londyńskich 
„Wiadomości” 27, którzy patrzyli bardziej sceptycznie na zmiany zachodzące 
w Czechosłowacji. Powoływał się przy tym na artykuł Adama Pragiera, pt.  
W Czechosłowacji, w którym autor jest pełen obaw co do reakcji Kremla, wskazując 
rozwiązanie siłowe, jakie może mieć miejsce w Czechosłowacji. Żygadło uważał, 
że „optymizm ewolucjonistów [w szczególności Mieroszewskiego – B.K.] wyrażał 
się w przekonaniu, że nastąpi naturalne odejście Związku Sowieckiego od polityki 
ofensywnej, wspieranej ekspansywną ideologią – na rzecz dążenia do stabilnego 
rozwoju i skoncentrowania się na zwycięstwie w wyścigu technologicznym, z czym 
wiązała się konieczność ściślejszej współpracy z światem kapitalistycznym”28.

Mieroszewski zdawał sobie jednak sprawę z możliwości interwencji, która 
mogła przyjąć trzy formy: 1) inwazji zbrojnej Związku Sowieckiego, 2) sankcji 

23 J. Mieroszewski, Ewolucjonizm, Paryż 1964, s. 28.
24 Ibidem, s. 48. Mieroszewski w latach 60-tych nie widział szans na jakąkolwiek ewolucję czy 
rewolucję samych Rosjan. W liście do Giedroycia z 14 II 1968 r. pisał, że w Rosji społeczeństwo 
dopiero zaczyna powstawać, a bez społeczeństwa nie ma rewolucji. Vide: J. Giedroyc,  
J. Mieroszewski, Listy 1957–1975…, cz. 2, s. 368.
25 J. Mieroszewski, Ewolucja czy rewolucja…, s. 90.
26 List J. Giedroycia do J. Mieroszewskiego z 13 III 1968 r., [w:] J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 
1957–1975…, cz. 2, s. 375.
27 „Niezłomni” – środowisko emigracyjne skupione wokół „Wiadomości” redagowanych przez 
Mieczysława Grydzewskiego w Londynie w latach 1946–1981. Vide: R. Habielski, Niezłomni, 
nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940–1981, Warszawa 1991.
28 J. Żygadło, Smutny triumf „Niezłomnych” z Londynu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 
2003, nr 8–9 (31–32), s. 45.
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gospodarczych ze strony Bloku Wschodniego, 3) braku pomocy gospodarczej 
mocarstw zachodnich dla Czechosłowacji. Na łamach „Kultury” podkreślał 
szczególnie możliwość interwencji zbrojnej i pozostania w Czechosłowacji 
żołnierzy Układu Warszawskiego jako gwarancji, która jest potrzebna 
„stalinowcom i zwolennikom Novotnego”, by mogli powrócić do władzy. Wprost 
pisał: „dopóki Czechosłowacja jest członkiem Paktu Warszawskiego – obecności 
wojsk sowieckich można nadać legalną formę”29. Publicysta ostrzegał, że zmiany 
w Czechosłowacji nie mogą zaburzyć ustalonej równowagi między Związkiem 
Sowieckim a państwami Zachodu. Pozbawiał nadziei Czechów i Słowaków, pisząc: 
„Wszyscy kochamy Czechosłowaków, lecz pokój i status quo kochamy jeszcze 
więcej”. Pomysłem na załagodzenie sprawy było przekształcenie Czechosłowacji 
w państwo neutralne. Neutralna Czechosłowacja mogłaby się oprzeć wpływom 
sowieckim i zachodnim. Mieroszewski kalkulował, że pomimo straty państwa  
w Bloku Sowieckim, Europa Zachodnia nie zyskałaby nowego sojusznika30.

Dalej publicysta zauważał, że Czechosłowacja potrzebuje pomocy od 
państw zachodnich, której może nie otrzymać, gdyż Amerykanie i Europejczycy 
oglądają się na siebie nawzajem, nie widząc rozwiązania. „Celem polityki 
Zachodu nie jest demokratyzacja Europy wschodniej, tylko utrzymanie status 
quo. Procesy demokratyzacyjne w Europie wschodniej wywołują na Zachodzie 
niepokój, ponieważ nikt nie wie czym status quo należałoby zastąpić”31. Publicysta 
chłodno kalkulował szanse Czechosłowacji na demokrację i neutralizm, bo zdawał 
sobie sprawę, że wymagałoby to „dłuższych i żmudnych negocjacji pomiędzy 
Waszyngtonem a Moskwą” i wysunięcia konkretnych propozycji, co w tym 
czasie uważał za nierealne. Mieroszewski oskarżał Waszyngton, że jego polityka 
doprowadzi do następnych „wiosennych wydarzeń” i „pożaru” w Europie32. Mimo 
wielu pomysłów na uzdrowienie sytuacji, publicysta okazywał się pragmatykiem  
i sceptycznie patrzył na szanse reform w Czechosłowacji. Trudno go raczej 
posądzać tutaj o brak zdrowego rozsądku33.

Londyńczyk w Kronice angielskiej opisał cztery warianty sytuacyjne 
wydarzeń w Czechosłowacji. Scenariusze, zaprezentowane czytelnikom, 
były tylko jednymi z możliwych, jakie mogły mieć miejsce, zresztą nie tylko  
w Czechosłowacji, ale i w Polsce, na którą zmiany u południowego sąsiada 
mogły mieć duży wpływ. Mieroszewski nie wykluczał, że któraś z sytuacji przez 
niego opisana może się spełnić34. Wariant pierwszy zakładał demokratyzację 
Czechosłowacji i „zarażenie” tym pozostałych państw Bloku Wschodniego. Wariant 
drugi przewidywał, podobnie jak pierwszy, demokratyzację Czechosłowacji, ale 
też interwencję Związku Sowieckiego w przypadku nieudanej próby reform bądź 

29 J. Mieroszewski, Druga Europa, „Kultura” 1968, nr 6/248–7/249, s. 7.
30 Ibidem, s. 8. O europejskim status quo vide: J. Mieroszewski, Imperializm–globalizm–współpraca, 
„Kultura” 1968, nr 5/247, s. 59–66.
31 J. Mieroszewski, Druga Europa…, s. 12–13. Conf.: J. Mieroszewski, Imperializm…, „Kultura” 
1968, nr 5/247, s. 61.
32 J. Mieroszewski, Druga Europa…, s. 13–16.
33 Oskarżenie takie wysunął wobec Mieroszewskiego Żygadło – vide: J. Żygadło, op. cit., s. 43.
34 Londyńczyk, Kronika angielska, „Kultura” 1968, nr 6/248–7/249, s. 62–72.
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„zarażeniem” demokracją innych państw Bloku. Trzeci wariant zakładał częściową 
liberalizację, a następnie cofnięcie zmian, wprowadzenie „gomułkizmu”, 
jak to określa Londyńczyk. Czwarty wariant uwzględniał politykę mocarstw 
zachodnich. Mieroszewski zastanawiał się, czy pomoc finansowa ze strony Stanów 
Zjednoczonych pogłębi reformy, czy zaprzepaści szanse Czechosłowacji. I czy  
w ogóle w jakiejkolwiek formie Zachód pomoże, czy będzie się trzymał swojego 
wypracowanego status quo35.

A jak oceniali sytuację sami Czesi i Słowacy? Redaktor wydrukował  
wywiady Bohdana Brodzińskiego z przedstawicielami społeczeństwa czecho-
słowackiego na temat zmian zachodzących w ich kraju i pokładanej w nich 
nadziei36. Robotnicy godzili się na problemy, jakie mogły wynikać z reorganizacji 
gospodarki, ale chcieli od władzy prawdy. Jedyny warunek, jaki stawiali rządzącym 
to uczciwość, w zamian obiecywali, że przetrzymają okres reorganizacji państwa. 
Na pytanie Brodzińskiego o ubieganie się o pomoc od Zachodu, w rodzaju Planu 
Marshalla, Miroslav Polivka i Jan Pilat z tygodnika „Hospodářské Noviny” 
odpowiadali: „Gdyby kraj nasz położony był tam, gdzie leży Hiszpania, to bez 
wahania projektowalibyśmy taką pomoc. Ale ponieważ jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, 
więc łączymy nasze nadzieje z rozsądnym kompromisem głównych mocarstw. Nie 
chcemy stać się ani drugimi Węgrami ani drugą Polską”. Rosły więc obawy ludzi 
co do interwencji Moskwy, ale optymistycznie patrzeli oni na reformy jak i na 
sam socjalizm. Jan Prochazka ze Związku Pisarzy Czechosłowackich na pytanie 
Brodzińskiego czy jest zadowolony, tak odpowiadał: „Zadowolony. W porównaniu 
z tym co było w przeszłości, wszystko jest piękne”, a następnie na temat władzy: 
„Wierzę, że ludzie, którzy nas prowadzą wiedzą, czego chcą”. O samych Czechach 
i Słowakach mówił: „W tej chwili ludzie są pełni nadziei i po raz ostatni chyba 
dają szansę socjalizmowi. Jeśli zostaną zawiedzeni, to widzę przyszłość bardzo 
pesymistycznie. Ale wierzę, że wszyscy wykonamy, co do nas należy i nikt nie 
zostanie zawiedziony”37. 

Różnice między polskim październikiem 1956 r. a czechosłowackimi 
reformami 1968 r. dla samych obywateli były wielkie. Czesi i Słowacy dostrzegli, 
że w wyniku polskiego października zmienili się rządzący i przywrócono do 
pewnego stopnia praworządność, jednak po przeprowadzeniu reform zaczęto 
odwracać się od dalszej liberalizacji. Wprost przeciwnie, zaczął się od nowa ucisk. 
Natomiast sytuację w Czechosłowacji jej obywatele postrzegali jako początek 
czegoś naprawdę nowego, na co zgodził się cały naród. Głównym zarzutem, jaki 
postawili rozmówcy Brodzińskiego był brak dokonania prób rewizji przeszłości 
przez rządzących w Polsce komunistów. Zwrócono też uwagę na zniesienie 
cezury, co było otwarciem furtki na wolność i demokratyzację oraz na „usunięcie 
wypaczeń, które deformowały socjalizm”. W Czechosłowacji zaczęła się nowa 
faza socjalizmu, którą społeczeństwo nazwało socjalizmem demokratycznym38. 

35 Ibidem, s. 64–72.
36 B. Brodziński, Czeske rozhovory, „Kultura” 1968, nr 6/248–7/249, s. 120–133.
37 Ibidem, s. 128–129
38 Ibidem. Vide: B. Brodziński, Noc w Pradze, „Kultura” 1968, nr 6/248–7/249, s. 134–146. Dokumenty 
opublikowane w ramach Biblioteki „Kultury” pokazują wyraźnie, że Czesi i Słowacy nie chcieli odejść 
od socjalizmu. Chcieli system odmienić, zliberalizować tak, aby mógł spełniać ich oczekiwania. 
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Demokratyzacja w Czechosłowacji od marca 1968 r. zaczęła nabierać 
tempa. „Kultura” podawała w „Kronice wydarzeń” kolejne zmiany w tym kraju 
– zniesienie cenzury, likwidację Urządu Kontroli Armii, Policji Bezpieczeństwa  
i Sądownictwa. W maju Związek Sowiecki domagał się możliwości stacjonowania 
na terenie Czechosłowacji swoich wojsk, ale spotkał się z odmowną odpowiedzią39. 
Zgodzono się tylko na możliwość zorganizowania manewrów wojsk Układu 
Warszawskiego40.

W podwójnym numerze „Kultury” (8/250–9/251) Giedroyc wydrukował 
artykuł Włodzimierza Sznarbachowskiego, Włoska partia komunistyczna 
(P.C.I.) o Czechosłowacji, w którym P.C.I. bronił polityki Dubčeka i prawa 
Czechosłowacji do samodzielnego decydowania o swoim losie. Komuniści 
włoscy apelowali jednocześnie o przestrzeganie zasady „jedności w różnorodności 
obozu socjalistycznego”. Dyrektoriat P.C.I. wydał dodatkowo apel do partii 
czechosłowackiej i sowieckiej o rozwiązanie sporów i „kontrastów” na drodze 
politycznych rokowań41.

W tym samym numerze „Kultury” ukazały się apele Czechów i Słowaków. 
W najradykalniejszym z nich uczeni stwierdzili, że czechosłowackiej partii 
komunistycznej nie należą się podziękowania, ale jedynie uznanie, że wreszcie 
wykorzystuje szansę. Zarzucono komunistom czechosłowackim, że mieli monopol 
przez dwadzieścia lat na uprawianie polityki i na władzę. Próba liberalizacji 
systemu miała być tylko spłatą długu wobec społeczeństwa niekomunistycznego 
Czechosłowacji. Jednocześnie uczeni zgłosili gotowość do trwania na pozycjach 
i wspierania rządu. Oferowali nawet pomoc w obronie władzy. Uspakajali także 
sojuszników Bloku Wschodniego zapewniając, że dalej chcą trwać w przyjaźni  
i układach handlowych42.

W następnym apelu padały oskarżenia pod adresem partii sowieckiej, 
zarzucając jej likwidację totalizmu, ale bez możliwości budowania państwa 
demokratycznego. Autorzy manifestu uważali, że slogan głoszący „naród i partia 
to jedno”, spełnił się tylko w Czechosłowacji. W pozostałych państwach bloku 
był on tylko zakłamaną propagandą sowiecką. Autorzy manifestu zauważyli także, 
że jeżeli nie będzie zbrojnej interwencji, społeczeństwo będzie musiało zgodzić 
się na ustępstwa i przyjąć przedstawiony przez władzę program reform w celu 
spacyfikowania ZSRR43.

W kolejnym apelu przedstawiciele inteligencji odwoływali się 
do kierownictwa KPCz, aby przekonało kierownictwo sowieckiej partii 
komunistycznej o dokończenia w Czechosłowacji reform demokratycznych. 
Zapewniali jednocześnie o trwaniu przy Rosji, powołując się przy tym na cztery 

Poparcia KPCz w tych działaniach udzielili studenci, intelektualiści oraz robotnicy. Vide: Polskie 
przedwiośnie. Dokumentów marcowych tom II. Czechosłowacja, Paryż 1969, s. 123–154.
39 Kronika wydarzeń, „Kultura” 1968, nr 6/248–7/249, s. 219.
40 Manewry w Czechosłowacji rozpoczęły się 20 VI 1968 r. – vide: Kronika wydarzeń, „Kultura” 
1968, nr 8/250–9/251, s. 230.
41 W. Sznarbachowski, Włoska partia komunistyczna (P.C.I.) o Czechosłowacji, „Kultura” 1968,  
nr 8/250–9/251, s. 108–114.
42 Dwa tysiące słów, „Kultura” 1968, nr 8/250–9/251, s. 77–83.
43 Za nasz i wasz… stalinizm, „Kultura” 1968, nr 8/250–9/251, s. 71–77.
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hasła: „Socjalizm, Przyjaźń, Niepodległość, Wolność”44.
Te trzy apele, które Giedroyc wydrukował w „Kulturze”, oddają w pełni 

dążenia Czechów i Słowaków do demokratyzacji, jednocześnie wyrażają obawy 
dotyczące możliwej interwencji sowieckiej.

Redaktor wydrukował też list KC komunistycznych partii Bułgarii, NRD, 
Polski, Węgier i ZSRR, w którym partie odpowiadały na manifest Dwóch tysięcy 
słów, zapewniając KC KPCz, że nie jest ich intencją ingerowanie w wewnętrzne 
sprawy partii i państwa. Przekonywali o poszanowaniu samodzielności i równości 
bratnich państw i partii, ale jednocześnie wskazali, że to nie czechosłowacka partia 
komunistyczna dąży do reform, ale „siły reakcji”. Wobec tego oferowali swoją 
pomoc w walce z tymi siłami, które pod hasłami demokratyzacji chcą zlikwidować 
„kierowniczą rolę partii” i podważyć system socjalistyczny45.

Kierownictwo KPCz sprzeciwiło się zarzutom postawionym w Liście 
„pięciu” i domagało się wycofania wojsk Układu Warszawskiego. „Kultura” 
podała, że Związek Sowiecki zaczął naciskać, by jego wojsko dostało prawo do 
stacjonowania na granicy czechosłowacko-niemieckiej. Po rozmowach sowiecko-
czechosłowackich w Ciernej nad Cisą w Słowacji, które odbyły się pod koniec lipca 
1968 r., przywódcy czechosłowaccy zgodzili się na spotkanie z przedstawicielami 
pięciu państw bloku wschodniego. 3 sierpnia rozpoczęła się w Bratysławie 
konferencja, na której państwa komunistyczne przyznały Czechosłowacji prawo do 
przeprowadzenia reform wewnętrznych. Czechosłowacja potwierdziła swe związki 
z Układem Warszawskim i Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej46. 11 sierpnia 
rozeszły się pogłoski o kolejnych manewrach wojsk Układu Warszawskiego  
w pobliżu granic Czechosłowacji. Były to próby ponownych nacisków państw 
bloku wschodniego na KC KPCz, aby zahamować reformy. W prasie sowieckiej 
znowu nasiliły się ataki na Czechosłowację47. 

Środowisko ludzi związanych z „Kulturą” uważało za konieczne utrzymanie 
reform i nawoływało do przeprowadzenia podobnych zmian w kolejnych krajach 
bloku wschodniego. Analogicznie do tego punktu to właśnie Polska powinna 
przyłączyć się do ruchu reform. W takim wypadku postulowano za sojuszem  
polsko-czechosłowackim, który oddaliłby groźbę inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego 48.

Ta rozpoczęła się w nocy z 20 na 21 sierpnia49. Redakcja „Kultury” 
wystosowała apel do czytelników o pomoc w rozszerzaniu działalności politycznej 
i wydawniczej poprzez kupno znaczków dodawanych do pisma50, jednocześnie 
wyrażając żal, że w inwazji biorą udział oddziały polskie: „Przeszło półmilionowa 

44 Apel czterech S., „Kultura” 1968, nr 8/250–9/251, s. 84.
45 List „pięciu”, „Kultura” 1968, nr 8/250–9/251, s. 85–90.
46 Kronika wydarzeń, „Kultura” 1968, nr 8/250–9/251, s. 236.
47 A. Krawczyk, op. cit., s. 150.
48 J. Korek, op. cit., s. 347.
49 Kronika wydarzeń, „Kultura” 1968, nr 10/252, s. 148. Szerzej: A. Krawczyk, op. cit., s. 150–182; 
R. Kwapis, op. cit., s. 226–252.
50 Znaczki takie były dodawane do „Kultury”, każdy chętny mógł dołączyć do takiego znaczka swój 
czek.
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armia pięciu państw Paktu Warszawskiego najechała i okupowała Czechosłowację. 
Żołnierzom polskim narzucono nową haniebną rolę żandarmów, dławiących 
dążenia wolnościowe w bratnim kraju pod hasłem «Za naszą niewolę i waszą». 
Nigdy jeszcze dobre imię Polski nie było na świecie tak zohydzone”.

Redakcja „Kultury” wobec tego apelowała:
„Jesteśmy na Zachodzie w tej walce osamotnieni, nie możemy liczyć na 

nikogo z wyjątkiem podziemnych prądów w samej Rosji i w Europie środkowo-
wschodniej. Powtarzana często przez Kulturę diagnoza polityczna okazała się na 
przykładzie Czechosłowacji tragicznie ścisła: rejon w którym żyjemy, i chcemy  
z godnością żyć jako ludzie wolni a równocześnie rozumiejący realia geopolityczne 
swego położenia, jest od Ameryki oddzielony przepaścią jałtańskiego podziału 
świata. Amerykanie i zachodni Europejczycy mogą nad tą przepaścią budować 
takie czy inne mosty, ale my musimy szukać prawdziwych sojuszników tam gdzie 
ich rzeczywiście i na serio (choć chwilowo jeszcze wciąż potencjalnie) posiadamy: 
w «demokracjach ludowych», w Rosji i w podbitych przez nią krajach ZSSR”51.

Inaczej rozumował sprawę najazdu wojsk na Czechosłowację generał 
Wojciech Jaruzelski, którego słowa także drukował na stronach swojego pisma 
Giedroyc: „Na rozkaz władzy ludowej, wraz z żołnierzami Armii Radzieckiej  
i innych bratnich armii żołnierz polski pospieszył na teren Czechosłowacji. 
Doświadczenie wykazało, ze pomoc była konieczna i że przyszła w porę, 
że podskórne, dobrze zorganizowane procesy kontrrewolucji wystąpiły na 
powierzchnię, że spustoszenie zasiane w nastrojach części społeczeństwa 
czechosłowackiego osiągnęło niepokojące rozmiary. 

Żołnierze nasi, […], wypełnili z honorem swą patriotyczną i inter-
nacjonalistyczną powinność”52. 

Mieroszewski po najeździe na Czechosłowację żołnierzy polskich uważał, 
że są oni gotowi tam na wszystko. Uznał, że Polacy wiernie wykonują rozkazy 
sowieckich przełożonych i, jeśliby zaszła taka potrzeba, bez oporu użyliby broni 
wobec Czechów i Słowaków53.

Giedroyc starał się stworzyć chronologię wydarzeń i na bieżąco zbierać 
materiały dotyczące Czechosłowacji54. Redaktor po wydarzeniach wydał specjalny 
numer „Kultury” poświęcony interwencji. W zeszycie tym oprócz kroniki wydarzeń 
znalazły się także artykuły dotyczące bezpośrednio interwencji, artykuły na temat 
historii stosunków polsko-czechosłowackich, wypowiedzi o agresji zarówno 
okupantów (państw bloku wschodniego), jak i państw zachodnich. Znalazły się 
tam także artykuły o mniejszości polskiej w Czechosłowacji oraz głosy polskich 
intelektualistów potępiające użycie siły i udział w tym Polaków55.

51 Redakcja, Apel „Kultury”, „Kultura” 1968, nr 10/252, s. 3–4.
52 PRL–sierpień–wrzesień 1968. Z przemówienia ministra obrony narodowej gen. dyw. Jaruzelskiego, 
„Kultura” 1968, nr 253, s. 179.
53 Londyńczyk, Kronika angielska, „Kultura” 1968, nr 12/255, s. 73–74.
54 Vide: list Nowaka-Jeziorańskiego do Giedroycia z 30 VIII 1968 r. i list Giedroycia do Nowaka-
Jeziorańskiego z 3 IX 1968 r., [w:] J. Nowak-Jeziorański, J. Giedroyc, Listy 1952–1998, wybór, 
oprac. i wstęp D. Platt, Wrocław 2001, s. 294–297.
55 Vide: „Kultura” 1968, nr 253, Zeszyt specjalny poświęcony wydarzeniom w Czechosłowacji. Na 
temat roli „Kultury” w wydarzeniach w Czechosłowacji vide: S.M. Wolański, Europa Środkowo-
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Jerzy Stempowski, jeden z publicystów „Kultury”, tak opisał w liście do 
Giedroycia swoje spostrzeżenia na temat inwazji: „Dziś o 7 rano zdawało się, 
że historia urwała się z łańcucha. Radio doniosło o zajęciu Pragi i schwytaniu 
Dubčeka i jego kolegów przez Rosjan. Odtąd komunikaty nadawane są co pół 
godziny jak w 1939”56. Porównanie z 1939 r. oddaje w pełni to, co się działo 
wtedy w Czechosłowacji i jednocześnie szok, jaki ogarnął Europę Zachodnią 
po najeździe wojsk Układu Warszawskiego. Inwazję porównywano do najazdu 
Hitlera na Czechosłowację w 1938 r.57.

Zdławienie Praskiej Wiosny opisywał także ukraiński publicysta Bohdan 
Osadczuk. Uważał on, że uderzenie pięciu armii Układu Warszawskiego było 
wydarzeniem historycznym i miało za zadanie zdławienie „ośrodka reformacji 
socjalistycznej”. Autor odwoływał się przy tym do tradycji społecznych  
i filozoficznych tego państwa. Uznał za słuszne nazwanie ustroju, który kształtował 
się w Czechosłowacji, mianem „socjalizmem z ludzką twarzą”58. 

Herling-Grudziński uznał, że w Czechosłowacji w 1968 r. doszło do 
dwóch rewolucji. Pierwszą miała być Praska Wiosna wywołana oddolnie, presją 
społeczną na aparat partyjny. Drugą opór bierny społeczeństwa wobec inwazji. 
Autor spostrzegał trafnie, że komunistyczna partia czechosłowacka była podczas  
pierwszej rewolucji wspierana przez społeczeństwo, a podczas drugiej to 
partia utożsamiała się ze społeczeństwem. Herling-Grudziński stwierdził, że 
Czechosłowacja „nie będzie tym samym, czym była przed rokiem 1968”59. 
Rzeczywiście trudno było wówczas mówić o przyjaznych stosunkach Czechów 
i Słowaków do Rosjan. Inwazja przekreśliła szanse porozumienia na drodze 
przyjaźni. Odtąd zmiany w Pradze dyktowała Moskwa, nie oglądając się na 
społeczeństwo czechosłowackie. 

Giedroyc publikuje artykuł Michela Gardera, który uważał, że to dopiero 
początek rewolucji w bloku wschodnim, a nie jej zdławienie: „Czechosłowacy 
stwierdzili już tę nagość. Nawet jeżeli obecnie zmusza się ich siłą, aby nie krzyczeli 
o tym głośno, nikt już nigdy nie zmusi ich, aby wierzyli, że jest inaczej. Przychodzi 
kolej na inne kraje, nie wyłączając narodów samego Związku Sowieckiego”. Autor 

Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945–1975, Wrocław 1996, s. 228–230. Pomysł 
wydania takiego numeru poddał J. Mieroszewski – vide: J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 1957–
1975…, cz. 2, s. 403. Giedroyc wydał także specjalny zeszyt czechosłowacki „Kultury” w 1969 r.,  
w którym umieścił przedruki z wcześniejszych numerów pisma.
56 List Stempowskiego do Giedroycia z 21 VIII 1968 r., [w:] J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 
1946–1969, cz. 2, 1958–1969, wybór, oprac. i wstęp A.S. Kowalczyk, Warszawa 1998, s. 450, vide: 
przyp. 1.
57 J. Mieroszewski, „Następny do raju”, „Kultura” 1968, nr 11/254, s. 78. Mieroszewski tak pisał 
do Giedroycia w liście z 20 VIII 1968 r.: „PS. 21 sierpnia. Dziś rano posłyszałem w BBC wiadomość  
o wkroczeniu Sowietów do Pragi. Artykuł, który był na ukończeniu wyrzuciłem do kosza. Niemniej 
to nie oznacza bankructwa naszej polityki. To jest początek końca stalinowców”. Cit. a: J. Giedroyc,  
J. Mieroszewski, Listy 1957–1975…, cz. 2, s. 399.
58 B. Osadczuk, I konfrontacja i faszyzm, „Kultura” 1968, nr 253, s. 20. Nb. Osadczuk wątpił  
w interwencję zbrojną, natomiast przewidywał naciski ekonomiczne i „intrygi” ze strony Związku 
Sowieckiego. Vide: List Osadczuka do Giedroycia z 3 II 1968 r. [w:] J. Giedroyc, Emigracja 
ukraińska, Listy 1950–1982, Warszawa 2004, s. 358–359.
59 G. Herling-Grudziński, Pół miliona żołnierzy przeciw 2000 słów, „Kultura” 1968, nr 253, s. 14–15.

Bartosz Kapuściak



147

twierdził, że ruchu tego już się nie zatrzyma, ale będzie się on rozprzestrzeniał na 
wszystkie kraje komunistyczne60.

Mieroszewski po inwazji na Czechosłowację pisał na łamach „Kultury”  
o istniejących wówczas dwóch socjalizmach: „terroru i cenzury” oraz „wolności 
słowa i społecznego poparcia”. Pierwszy socjalizm określony został przez 
publicystę jako stalinizm, drugi jako socjalizm europejski. Czechosłowacja  
w 1968 r. miała kształtować socjalizm europejski, gdzie gwarantowana była 
wolność słowa. Mimo braku pełnej demokracji, zmieniający się ustrój był w pełni 
popierany przez społeczeństwo. Według Mieroszewskiego Rosja wystraszyła się 
reform, stąd rozpoczęcie inwazji. Strach przed zmianami dyktowany miał być 
niewiedzą Rosjan, co tak naprawdę zachodzi w Czechosłowacji. Ta niewiedza 
miała powodować kompletne niezrozumienie Czechów i Słowaków przez Rosjan61. 
Samą inwazję publicysta nazwał „manifestacją nie tylko imperium sowieckiego – 
lecz również przejawem tego samego pryncypializmu, który nakazuje zgodność 
praktyki z teoria”62. 

Mieroszewski uważał, że inwazja nie przekreśla demokratyzacji 
Czechosłowacji. Twierdził, że próby reformatorskie będą miały wpływ na kraje 
bloku wschodniego, a Związek Sowiecki nie będzie w stanie odbudować w swoim 
bloku sytuacji sprzed sierpnia 1968 r.63. Londyńczyk uznał, że Czechosłowacja 
przez moment była suwerenna. Oznaką jej niepodległości miał być legalny rząd, 
popierany przez większość społeczeństwa. W tym kontekście Mieroszewski 
stwierdzał, że społeczeństwo czechosłowackie było niepodległe, mimo okupacji 
kraju przez wojska państw Układu Warszawskiego. To „wewnętrzne wyzwolenie” 
spowodowało, że Czechosłowacja przestała być narodem satelickim, gdyż jej 
władza cieszyła się pełnym poparciem społeczeństwa64.

Zarówno dla rządu ZSRR, jak i polskiego sprawa interwencji  
w Czechosłowacji była tylko i wyłącznie sprawą wewnętrzną bloku wschodniego: 
„Wydarzenia w Czechosłowacji i związana z nimi sytuacja, była niejednokrotnie 
przedmiotem wymiany poglądów między przywódcami bratnich krajów 
socjalistycznych, wyłącznie z przywódcami Czechosłowacji. Kraje te jednolicie 
stoją na stanowisku, że poparcie, umocnienie i obrona socjalistycznych zdobyczy 
narodów, stanowi wspólny internacjonalistyczny obowiązek wszystkich państw 
socjalistycznych”65. Dano również tu do zrozumienia, że władza czechosłowacka 
godziła się na interwencję z zewnątrz.

Sami dowódcy polscy, biorący udział w najeździe, chcieli wykazać, że 
interwencja była słuszna. Miała za zadanie stłumić reakcję i kontrrewolucję. 
Pokazać także na przyszłość, że nic nie może się dziać bez zgody Moskwy. Wejście 
wojsk, według polskich oficerów, nie można było nazwać inwazją i okupacją,  

60 M. Garder, Rewolucja czechosłowacka, „Kultura” 1968, nr 253, s. 32.
61 J. Mieroszewski, Konfrontacja w Pradze, „Kultura” 1968, nr 253, s. 3–12.
62 J. Mieroszewski, Refleksje współczesne, „Kultura” 1969, nr 3/258, s. 35.
63 J. Mieroszewski, Konfrontacja w Pradze…, s. 8.
64 Londyńczyk, Kronika angielska, „Kultura” 1968, nr 10/252, s. 81.
65 PRL… Oświadczenie rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dn. 21 sierpnia, „Kultura” 1968, 
nr 253, s. 173.

PRASKA WIOSNA I JEJ ZDŁAWIENIE W PUBLIKACJACH PARYSKIEJ...



148

a bratnią pomocą66.
Giedroyc drukował na stronach swojego pisma głosy polskich polityków 

i wojskowych, chociaż były one niezgodne z sumieniem publicystów i redaktora 
„Kultury”. Była to zapewne próba pokazania czytelnikom, jak ślepo posłuszne 
Związkowi Sowieckiemu i jak intensywnie zaangażowane w sprawę obrony tzw. 
słusznej linii socjalizmu są władze polskie. Sam udział wojska polskiego w inwazji 
na Czechosłowację redaktor uznał za hańbę67.

Po inwazji pisarze czechosłowaccy wydali nowe oświadczenie, przedru-
kowane przez Giedroycia, w którym bronili wprowadzanych od stycznia 
1968 r. zmian. Przypomnieli, że za zmianami stało społeczeństwo, a socjalizm  
w Czechosłowacji nie był w żaden sposób zagrożony. Wprost przeciwnie, był 
on ratowany po latach rządów Antoniego Novotnego i jego współpracowników  
z Komitetu Centralnego68. 

Nie tylko intelektualiści poparli zmiany. Większość społeczeństwa była 
w 1968 r. za Dubčekiem i rodzącym się tzw. socjalizmem demokratycznym. 
Londyńczyk też był przekonany o tym, że po 1948 r. powstała wówczas legalna 
władza w Czechosłowacji, twierdząc, że legalny rząd to taki, który jest powszechnie 
uznawany przez naród. Nie musiała więc panować demokracja, nie musiały 
odbywać się wolne wybory, ale jeżeli społeczeństwo popierało rządzących, to już 
można było mówić, że władza jest legalna, że dostała mandat od narodu. A taki 
mandat, według publicysty, dostał zarówno prezydent Svoboda, jak i Dubček69.

Dla środowiska „Kultury” Czechosłowacja była „jedynym zachodnim 
krajem komunistycznym na świecie”, który potrafił się zreformować, nawiązać 
porozumienie między klasą robotniczą a studentami i inteligencją, a także 
„nie podjął wschodniej, barbarzyńskiej „świętej wojny” przeciwko Żydom  
i intelektualistom”70.

W samej Czechosłowacji od września 1968 r. zaczęła się pod kontrolą 
Moskwy wymiana ekipy rządzącej i proces tzw. normalizacji, mimo wcześniej-
szych zapowiedzi Dubčeka, że program reform będzie nadal realizowany. 
Szybko przywrócono cenzurę. Oddziały sowieckie stacjonować miały na terenie 
Czechosłowacji do nieokreślonego bliżej czasu, co oznaczało jawną okupację  
w celu przywrócenia porządku sprzed stycznia 1968 r.71

Praska Wiosna potwierdziła, lecz tylko do pewnego stopnia, prawdo-
podobieństwo scenariusza ewolucjonizmu. Inwazja przekreśliła jednak rozpoczęty 
proces budowania „socjalizmu z ludzką twarzą” i pod dyktandem Kremla  
rozpoczęto powrót do tzw. socjalizmu realnego. Mylił się tutaj Mieroszewski, 

66 Ppłk I. Ruszkiewicz, Żeby nadal przyjaźń…, „Kultura” 1968, nr 253, s. 196.
67 Vide: list Giedroycia do Mieroszewskiego z 22 VIII 1968 r., [w:] J. Giedroyc, J. Mieroszewski, 
Listy 1957–1975…, cz. 2, s. 401.
68 Nowe oświadczenie pisarzy czeskich, „Kultura” 1968, nr 12/255, s. 54.
69 Londyńczyk, Kronika angielska, „Kultura” 1968, nr 10/252, s. 82. Postawienie na społeczeństwo, 
jako zapalnik rewolucji Mieroszewski wskazywał już wcześniej. Vide: A.S. Kowalczyk, Wena do 
polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, t. II, Warszawa 2014, s. 321.
70 J. Mieroszewski, Refleksje współczesne, „Kultura” 1969, nr 3/258, s. 34–42.
71 Kronika wydarzeń, „Kultura” 1968, nr 12/255, s. 132.
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uważając, że demokratyzacja Czechosłowacji pozostanie nienaruszona72. 
Oczywiście tragedia narodu długo pozostała w pamięci społeczeństwa, co 
spowodowało powoli wyciszenie nastroju sprzeciwu aż do 1977 r. Zmienił się 
także stosunek Czechów i Słowaków do samych Rosjan. Historyczna przyjaźń 
została brutalnie zerwana przez najazd.

Publikacje „Kultury” dotyczące Praskiej Wiosny tak oceniał prof. Marian 
Dziewanowski: „Wiele czytałem w «Kulturze» ocen trafnych, ale na pewno nie  
należy do nich ocena kryzysu czechosłowackiego. Wystarczy przejrzeć 
odpowiednie numery pisma, aby stwierdzić, że «Kultura» została porwana 
przez pęd bezkrytycznego podziwu nie tylko dla «istoty», ale także «tempa» 
eksperymentu przebiegającego w tym kraju. A przecież to właśnie o «tempo»  
w tym wypadku chodziło! Wszyscy przyjaciele Czechosłowacji […] cieszyli się 
z «istoty» zachodzących tam procesów i mieli nadzieję, że prędzej czy później, 
drogą politycznej osmozy przenikną one do innych krajów Europy Środkowo-
Wschodniej. Ale czy istotnie można powiedzieć, że «tempo» obrane przez Dubčeka 
było w obecnych warunkach najwłaściwsze? Czy nie dał on, przypadkiem, licznych 
pretekstów do interwencji?”73.

Rzeczywiście tempo przemian było szybkie i mogło zaskoczyć wszystkich, 
podobnie jak szybko zaskoczyło zakończenie tych przemian przez inwazję. 
Pamiętajmy jednak, że mimo optymistycznych słów, były też w „Kulturze” słowa 
sceptyczne74. Mieroszewski obawiał się, że Zachód nie zabierze głosu w sprawie 
Czechosłowacji i nie będzie chciał pomóc jej w przemianach, by nie narażać się 
Moskwie i nie burzyć status quo w Europie. I w tym spostrzeżeniu nie mylił się. 
Bierność Zachodu ponownie rozczarowała publicystów „Kultury” i potwierdziła 
obowiązywanie zasady podwójnej hegemonii75.

Co do Dubčeka, to chyba równie trafnie charakteryzował go Mieroszewski: 
„To był człowiek, który mierzył siły na zamiary – nie zamiary podług sił. Jestem 
niemal pewien, że nie przewidywał inwazji – ponieważ był zbyt rusofilski”76. I ten 
rusofilizm, który dotykał większość społeczeństwa, prawdopodobnie tłumił w nim 
myśl o inwazji. Nie znaczy to, że Czesi i Słowacy nie bali się takiej inwazji, oni 
chyba sami do końca w nią nie wierzyli.

Londyńczyk uważał, że ludzie w Czechosłowacji wreszcie zobaczyli 
prawdziwy socjalizm, nie jej „makabryczną karykaturę”, jaką był stalinizm, za 
którym po inwazji mieli zatęsknić. Sama inwazja nie miała zniechęcić ich do 
niego, wprost przeciwnie miała, według publicysty, pogłębić tą tęsknotę77.

W tym wszystkim najważniejsza dla Londyńczyka była walka z komunizmem: 
„Ani ewolucjonizm, ani rewolucjonizm nie stanowią credo «Kultury». Naszym 
credo jest obalenie komunizmu. Każda metoda dobra, która prowadzi do tego 
celu. Jestem przekonany, że – zależnie od sytuacji – obie metody będą stosowane”.  

72 Conf.: J. Mieroszewski, Konfrontacja w Pradze, „Kultura” 1968, nr 253, s. 3–12.
73 M.K. Dziewanowski, Listy do redakcji, „Kultura” 1969, nr 1/256–2/257, s. 228–230.
74 Vide: J. Mieroszewski, Imperializm…, „Kultura” 1968, nr 5/247, s. 59–66.
75 Redakcja, Apel „Kultury”, „Kultura” 1968, nr 10/252, s. 3–4; J. Korek, op. cit., s. 348–349.
76 Londyńczyk, Kronika angielska, „Kultura” 1969, nr 6/261, s. 89.
77 Londyńczyk, Kronika angielska, „Kultura” 1968, nr 11/254, s. 83.
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A dalej: „Ani ewolucjonizm, ani rewolucjonizm – nie są programem [podkreślenie 
J. Mieroszewskiego – B.K.] «Kultury». Naszym programem jest przebudowa 
Związku Sowieckiego i zaprowadzenie demokracji w Europie Wschodniej”78. 

Ewolucjonizm był tu tylko scenariuszem rysowanym przez Mierosze-
wskiego, który mógł się w przyszłości sprawdzić. Wówczas jednak musiał zostać 
odsunięty w czasie. Mieroszewski z Giedroyciem w coraz mniejszym stopniu 
propagowali ewolucjonizm na łamach pisma. Redaktor „Kultury” w 1969 r. zaczął 
realizować plan przerzutu literatury i pism do kraju właśnie przez Czechosło-
wację79, w myśl hasła: „Politykiem trzeba być nie tylko na papierze, lecz  
i w praktyce”80.

W 1969 r. Giedroyc wydał jeszcze w ramach Biblioteki „Kultury” zbiór 
dokumentów dotyczący Czechosłowacji, zatytułowany Komunizm z ludzką 
twarzą, z przedmową Mieroszewskiego. Głównym dokumentem w publikacji 
był Program akcji Komunistycznej Partii Czechosłowacji przyjęty na posiedzeniu 
plenarnym KC KPCz w dniu 5 kwietnia 1968. Publicysta w przedmowie twierdził, 
że komunizm był zdolny ewoluować. Ta ewolucja systemu mogła doprowadzić 
do demokracji. Czechosłowacja miała być tego niezbitym dowodem. Demokrację 
zlikwidowały tam czołgi. Gdyby nie interwencja Czechosłowacja byłaby 
zdemokratyzowana. Czesi i Słowacy mają tradycję demokratyczną, stąd łatwo im 
było ewoluować, czy reformować komunizm, demokratyzując go. Rosjanie mają, 
według publicysty, tradycje rewolucyjne i znają tylko metody barbarzyńskie, stąd 
zdławienie Czechosłowacji81.

W zbiorze tym jest także artykuł Herlinga-Grudzińskiego, pt. Anatomia 
kryzysu. Autor omawiał w niej książkę czeskiego profesora, Karela Kosika pt. 
Nasz obecny kryzys. Herling-Grudziński wygłaszał opinie zgoła inną od tej, 
którą promował Mieroszewski. Powołując się na Kosika twierdził, że naród 
nie jest raz na zawsze zdeterminowany przez swoją przeszłość demokratyczną 
do tego, by później ją odtwarzać, bądź o nią walczyć. Tradycja demokratyczna 
w Czechosłowacji nie musiała motywować narodu do zmian idących w duchu 
demokratycznym. Grudziński jednak dostrzega równie ważny wątek, który 

78 List J. Mieroszewskiego do J. Giedroycia z 16 IV 1968 r., [w:] J. Giedroyc, J. Mieroszewski, 
Listy 1957–1975…, cz. 2, s. 383. Podobnie pisał Mieroszewski w „Kulturze”: „Naszym politycznym 
„credo” jest zdemokratyzowanie ustrojów społecznych w Europie wschodniej i ściśle z tym związana 
modernizacja Związku Sowieckiego”. Vide: Londyńczyk, Kronika angielska, „Kultura” 1968, 6/248–
7/249, s. 63.
79 B. Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż–Praga–Warszawa 1968–1970), Warszawa 2014,  
s. 154–249; A.S. Kowalczyk, Wena do polityki…, s. 339–358; M.K[ozłowski], Sprawa taterników, 
„Arka” 1988, nr 24, s. 96–99. Przemyt wydawnictw Instytutu Literackiego zaczął się jednak 
znacznie wcześniej. Na ten temat vide: J. Gawłowicz, Morski kurier Giedroycia, wstęp i oprac.  
M. Marcinkiewicz, Szczecin 2016.
80 List J. Mieroszewskiego do J. Giedroycia z 6 VIII 1967 r. [w:] J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 
1957–1975…, cz. 2, s. 322.
81 J. Mieroszewski, Słowo wstępne, [w:] Komunizm z ludzką twarzą, Paryż 1969, s. 7. Wniosek 
nasuwa się sam, o czym było już wcześniej (vide: przyp. 48), Mieroszewski uważał, że Rosji może 
się nigdy nie udać wyjść z komunizmu, ale mogą zapoczątkować to kraje bloku wschodniego. Stąd 
koncepcja Giedroycia oddziaływania na Rosję. Vide: list Giedroycia do Mieroszewskiego z 16 IV 
1968 r. [w:] J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 1957–1975…, cz. 2, s. 384.
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poruszył Kosik. W Czechosłowacji to liberalna część partii komunistycznej 
zapragnęła zmian, a intelektualiści i robotnicy zjednoczyli się, aby ją poprzeć82. 
Grudziński nie dopowiadał tego, ale wniosek musiał być zgodny z tym, co twierdzi 
Mieroszewski. Rosja nie była wówczas skora do zmian i nie zamierzała pozwolić 
na te zmiany innym, „bratnim” państwom.

Sprawą Czechosłowacji i jej tzw. normalizacji po Praskiej Wiośnie nadal 
zajmowali się publicyści paryskiego periodyku, którzy śledzili wydarzenia na 
bieżąco i starali się informować swoich czytelników o kolejnych zmianach 
i związanych z nimi demonstracjach83. Praska Wiosna i jej zdławienie jako 
swoisty fenomen, a jednocześnie sprawdzian scenariusza ewolucjonizmu, był 
najobszerniejszym tematem dotyczącym Czechosłowacji, jaki ukazał się na 
łamach „Kultury”84. 
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Streszczenie

PRASKA WIOSNA I JEJ ZDŁAWIENIE W PUBLIKACJACH 
PARYSKIEJ „KULTURY”

Wydarzenia Praskiej Wiosny 1968 r. i jej zdławienia przez wojsko Układu 
Warszawskiego były jednymi z nielicznych tematów, którymi interesował się 
Jerzy Giedroyc w kwestii Czechosłowacji. Szczególnie Praska Wiosna wywołała 
entuzjazm głównego publicysty paryskiej „Kultury”, Juliusza Mieroszewskiego, 
jako potwierdzenie koncepcji ewolucjonizmu systemu komunistycznego, który 
ten propagował. Ostatecznie inwazja przekreśliła jakiekolwiek możliwości 
zdemokratyzowania państwa Czechosłowackiego. Artykuł jest próbą pokazania, 
jak na bieżąco w paryskiej „Kulturze” publikowano opinie i komentowano 
wydarzenia czechosłowackie oraz jak przewijał się ten temat w listach Giedroycia 
i jego współpracowników. Omawia także koncepcje scenariuszy wydarzeń, jakie 
naświetlał w periodyku Mieroszewski.
Słowa kluczowe: Praska Wiosna, 1968, Czechosłowacja, paryska „Kultura”, Jerzy 
Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, ewolucjonizm, Układ Warszawski.

Summary

PRAGUE SPRING AND ITS PACIFICATION IN THE 
PUBLICATIONS OF THE PARISIAN "KULTURA"

The events of the Prague Spring of 1968 and its pacification by the Warsaw Pact were 
ones of the few subjects of interest to Jerzy Giedroyc concerning Czechoslovakia. 
In particular, the Prague Spring sparked enthusiasm of the main Parisian "Kultura" 
publicist, Juliusz Mieroszewski, as a confirmation of the concept of evolution of 
the communist system that he propagated. Ultimately, the invasion undermined 
any possibility of democratization of the Czechoslovak state. The article is an 
attempt of showing how the "Kultura" in Paris published opinions and comments 
on Czechoslovakia events and how it was discussed in letters of Giedroyc and his 
colleagues. It also discusses the scenarios of events highlighted in the periodical 
by Mieroszewski.
Keywords: Prague Spring, 1968, Czechoslovakia, Parisian "Kultura", Jerzy 
Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, evolutionism, Warsaw Pact.

PRASKA WIOSNA I JEJ ZDŁAWIENIE W PUBLIKACJACH PARYSKIEJ...



154



155

Anna Czerniecka-Haberko
(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Jaki jest prawdziwy cel monarchii? Nie jest nim pozbawienie ludu
jego naturalnej wolności, lecz poprawa jego uczynków w celu 
osiągnięcia najwyższego dobra. Formą rządów, która najlepiej 
zapewnia osiągnięcie tego celu, a zarazem w mniejszym stopniu niż 
inne ogranicza naturalną wolność, jest ta, która pozostaje w zgodzie 
z poglądami i wolą istot myślących, a także odpowiada celowi, do 
którego powinniśmy przykładać największą wagę, ustanawiając 
zasady polityki społecznej

Katarzyna II1

MIĘDZY POETYCKIM UNIESIENIEM A TRAUMĄ PRZESZŁOŚCI. 
KATARZYNA II W TWÓRCZOŚCI HISTORYCZNEJ ADAMA 

MICKIEWICZA

Adam Mickiewicz na kartach historii zapisał się przede wszystkim 
jako wieszcz narodowy. Należy jednak pamiętać, że był on nie tylko poetą, ale 
również działaczem politycznym, publicystą, tłumaczem, filozofem, działaczem 
religijnym, mistykiem, organizatorem i dowódcą wojskowym oraz nauczycielem 
akademickim2. Rolę nauczyciela akademickiego zawdzięczał m.in. objęciu katedry 
literatury słowiańskiej w Collège de France3. Wygłaszane tam wykłady złożyły się 

1 Documents of Catherine the Great, tłum. ang. W.F. Reddaway, Cambridge 1931. Cit. a: https://
pl.wikiquote.org/wiki/Katarzyna_II [dostęp: 02.03.2017].
2 K. Wyka, Mickiewicz Adam Bernard (1798–1855), [w:] PSB, t. XX, Wrocław 1975, s. 694–706.
3 Na temat twórczości Mickiewicza w Collége de France pisali m.in.: A. Śliwiński, Mickiewicz jako 
polityk, Kraków 1908; M. Smolarski, Źródła sądów historyczno-literackich Mickiewicza w Kursach 
literatury słowiańskiej, „Przegląd Współczesny” 1925, t. XIV (nr 40); H. Batowski, Mickiewicz 
jako badacz Słowiańszczyzny, Wrocław 1956; J. Kleiner, Ideologia wykładów w Collége de France, 
[w:] Studia inedita, oprac. J. Starnawski, Lublin 1964; A. Sikora, Posłańcy słowa. Hoene -Wroński. 
Towiański. Mickiewicz, Warszawa 1967; Z. Makowiecka, Mickiewicz w Collége de France. 
Październik 1840-maj 1844, Warszawa 1968; Z. Stefanowska, Legenda słowiańska w prelekcjach 
paryskich Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 2; A. Walicki, Adama Mickiewicza 
prelekcje paryskie, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. I, Warszawa 1973; Z. Stefanowska, 
Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976; M. Wodzyńska, Mickiewicz  
i romantyczna filozofia historii w Collége de France, Warszawa 1976; B. Dopart, Koncepcja literatury 
mesjanistycznej w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, „Ruch Literacki” 1982, z. 5–6;  
M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich, [w:] A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. 
Wybór, t. I, Kraków 1997; Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997;  
A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1998; A. Wierzbicki, Historiografia polska doby 
romantyzmu, Wrocław 1999; M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 
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na wielką syntezę historiozofii romantycznej. Mickiewicz był również autorem 
pracy pt. Historia Polski4.

Podstawę Mickiewiczowskiej wizji dziejów zaprezentowanej w prelekcjach 
paryskich stanowiło przekonanie, że historia Europy ma wymiar personalny. 
Należy jednak podkreślić, że historyk-poeta koncentrował swoje rozważania 
jedynie na żywocie tych ludzi, którzy zostali obdarzeni „darem łaski bożej”. Zatem 
wyłącznie poprzez pryzmat osób, które zostały zesłane na „Ziemię przez Boga”. 
Byli to bowiem ludzie, których Bóg zsyłał w chwilach kluczowych dla państwa 
lub narodu. Ludzie, których zadaniem było wskazywanie ogółowi nowych dróg 
rozwoju5. Ludziom tym Bóg powierzył realizację posłannictwa narodu w historii6.

Personalizacja dziejów była jednak możliwa tylko wówczas, gdy jej 
podstawę stanowiło wzajemne oddziaływanie między posłańcem Boga a narodem. 
Należy pamiętać, że wybitna jednostka miała istotny wpływ na kształtowanie ducha 
narodu, ale i owa jednostka jest kształtowana przez „duchowe prace zbiorowości, 
z której się wyłania”7. To wzajemne oddziaływanie ukazał Mickiewicz na 
przykładzie trzech władców Rosji: Iwana Groźnego8, Piotra Wielkiego9 i Katarzy-
ny II. W obrazach, które zostały przesiąknięte sądami i ocenami tych carów. Byli  
to bowiem władcy wyjątkowo charyzmatyczni. Dlatego też ci władcy byli  
określani „groźnymi i wielkimi”10. 

Wszyscy trzej panujący wyjątkowo wyraziście zaznaczyli swą obecność 
w historii. Byli to władcy, którzy powiększali terytorium kraju. Władcy, którzy 
otwierali państwo na Europę. Władcy, którzy dbali, by wprowadzane przez nich 
przepisy zbliżały państwo do Zachodu, ale równocześnie nie zmieniały istoty jego 
bytu, czyli systemu samowładczego. Systemu, który znalazł odzwierciedlenie nie 

2006; J. Ławski, Odkrywca „słowiańskiego kontynentu”. O wykładzie inauguracyjnym Mickiewicza 
w Collège de France, [w:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej 
i europejskiej. Próba nowego spojrzenia, red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska, 
Warszawa 2011, s. 44–86; D. Kubiak, Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej. Zarys 
problematyki dyskursu kulturoznawczego w prelekcjach paryskich, „Zeszyty Naukowe Doktorantów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne” 2012, nr 4, s. 61–82.
4 A. Mickiewicz, Historja Polski. W głównych jej zarysach, t. I, Paryż 1871.
5 B. J. Gawecki, Polscy myśliciele romantyczni, Warszawa 1972, s. 58.
6 E. Kiślak, Rosja w projekcie etycznym Literatury słowiańskiej, [w:] Prelekcje paryskie Adama 
Mickiewicza..., s. 197–198; A. Czajkowska, „Poeci uczeni”. Związki nauki i literatury w twórczości 
romantyków, Częstochowa 2014, s. 246.
7 E. Kiślak, op. cit., s. 197–198; M. Saganiak, Natchnienie w prelekcjach paryskich, [w:] Prelekcje 
paryskie Adama Mickiewicza…, s. 96.
8 A. Czerniecka-Haberko, Between poetic elation and the trauma of the past. Ivan the Terrible 
in the historical writings of Adam Mickiewicz, [in:] Crossroads from Rus’ to…, ed. R. Dymczyk,  
I. Krywoszeja, N. Morawiec, Częstochowa-Humań-Poznań 2015, p. 11–22.
9 Eadem, Między poetyckim uniesieniem a traumą przeszłości. Piotr Wielki w twórczości historycznej 
Adama Mickiewicza, [w druku].
10 A. Wierzbicki, Groźni i wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, 
Warszawa 2001. Vide: J. Fiećko, Rosja w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, [w:] Księga 
Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798–1998, red. Z. Trojanowicz, 
Z. Przychodniak, Poznań 1998, s. 185 i nn.; E. Kiślak, op. cit., s. 198.
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tylko w praktyce, ale i w kolejnych przepisach prawnych11.
Iwanowi IV i Piotrowi I przypisywał Mickiewicz przede wszystkim 

ponadprzeciętne umiejętności i osiągnięcia. Dostrzec je można przede wszystkim 
na dwóch płaszczyznach. Pierwszą było rozszerzanie granic państwa rosyjskiego, 
drugą jego unifikacja. Jednak mimo wszelkich zasług ocena całokształtu dokonań 
tych władców, a także ich osobowości, miała charakter pejoratywny12. 

Należy jednak pamiętać, że Mickiewicz w zestawieniu „władców groźnych 
i wielkich” umieścił również Katarzynę II. Andrzej Wierzbicki pisał jednak, 
że „zdawać by się mogło, że mniej krytycznie spoglądał na Katarzynę II”13. 
Rzeczywiście Mickiewicz uznał, że panowanie Katarzyny rozpoczęło nową 
epokę. Był to bowiem czas, gdy „Słowianie zaczynają szukać pola oporu nie  
w historycznych przykładach narodów obcych, ale w ideach społecznych XVIII 
wieku, zaczynają badać teorie wieku XVIII; dążność ta, od Panina, który jest 
najwyższym jej wyrazem, aż do spiskowców z 1825 roku, ciągle czyni w Rosji 
postępy”14.

Historyk-poeta nakreślił obraz carycy na podstawie literatury przedmiotu, 
przede wszystkim pracy Claude’a Carloman de Rulhière15 (Histoire de l’anarchie 
de Pologne16), gdyż sam badań źródłowych nie prowadził17. Uzyskany w ten sposób 
materiał faktograficzny stanowił dla Mickiewicza przedmiot refleksji ogólniejszej, 
wykraczającej poza wymiar historyczny. Refleksji nasyconej „historiozofią 
słowiańską”, w której dzieje Rosji stanowiły jedynie tło dla narodowej wizji 

11 A. Wierzbicki, Groźni i wielcy…, s. 45–46; A. Czerniecka-Haberko, Between poetic elation…,  
s. 11–22; eadem, Między poetyckim uniesieniem …
12 A. Wierzbicki, Groźni i wielcy…, s. 53; A. Czerniecka-Haberko, Between poetic elation…,  
s. 11–22; eadem, Między poetyckim uniesieniem …
13 A. Wierzbicki, Groźni i wielcy…, s. 53.
14 A. Mickiewicz, Dzieła, t. X: Literatura Słowiańska. Kurs drugi, przeł. L. Płoszewski, Warszawa 
1955, s. 134.
15 Mickiewicz pisał: „Rulhière, dyplomata francuski wysłany do Rosji, encyklopedysta, filozof  
i wierszopis, uderzony był tym, co zauważył na dworze rosyjskim. Olbrzymia potęga rządzących tym 
państwem zasad, których nieokreślony wpływ naocznie niemal był widzialny, ta potęga obalająca 
wszelkie kombinacje polityczne i zadająca kłam przezorności dyplomatów, zdumiała Rulhièr’a  
i pobudziła go do głębokich rozważań nad biegiem spraw ludzkich. On pierwszy wpadł na myśl, że 
cesarstwo rosyjskie jest może oparte na idei nowej, obcej zupełnie dawnej polityce państw europejskich. 
[…] talent historyczny i pisarski Rulhière’a znalazł uznanie. Podobno cesarz Napoleon w okresie, 
kiedy serce jego było jeszcze przystępne wszystkiemu, co szlachetne i wzniosłe, czytał Rulhière’a 
[…]. Napoleonowi zawdzięczamy nawet wydanie tej historii; dzieło to bowiem nie było przez autora 
ogłoszone. Pewien literat, kupiony przez rząd obcy, dostał w swe ręce manuskrypt, przeinaczył go 
zupełnie, nadając mu tendencję sprzeczną z tendencją samego autora, i zaczął już drukować dzieło 
tak przerobione, kiedy Napoleon dowiedziawszy się o tym matactwie kazał wstrzymać druk, zniszczyć 
to, co już wyszło spod prasy, i ogłosić Historię według tekstu oryginalnego, znajdującego się  
w archiwum francuskiego ministra spraw zagranicznych”. Vide: Ibidem, s. 147–148.
16 C.C. Rulhière, Histoire de l’anarchie de Pologne, et du démembrement de cette République par 
Cl. Rulhière, suivie des Anecdotes sur la révolution de Russie, en 1762, par le même auteur, t. I–IV, 
Paris 1807–1808.
17 A. Czerniecka-Haberko, Between poetic elation …, s. 11–22; eadem, Między poetyckim uniesieniem 
…
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dziejowej Mickiewicza18.
Profesor-poeta rozpoczął charakterystykę Katarzyny II od deskrypcji jej 

pochodzenia. Niewątpliwie widział w niej Niemkę – niemniej jednak podkreślał, 
że była Niemką z domieszką krwi słowiańskiej. Mickiewicz pisał bowiem: 
„Carowa Katarzyna była Niemką, ale w żyłach jej płynęła i krew słowiańska. Była 
ona księżniczką Anhalt-Zerbst. Zerbst to nic innego jak Serbisztie czy Serbiszcze, 
to słowiańska kraina Syrbów, przed wiekami zniemszczona, gdzie panowała 
normandzka rodzina Anhalt”19. W rodzinie tej na świat przyszła księżniczka, której 
nadano imię Zofia Augusta, choć na kartach historii zapisała się jako Katarzyna. 
Księżniczka była bystra i miała „lotny umysł”. Zatem – zdaniem Mickiewicza – 
została obdarzona cechami, które były charakterystyczne dla Słowian Północnych. 
Księżniczka była także „wytrwała w przedsięwzięciach a nieubłagana w ich 
wykonaniu”, co miało w przekonaniu poety-historyka świadczyć o „cechach 
wybitnie mongolskich”, o „chłodnej duszy mongolskiej”20. 

Należy pamiętać, że Mickiewicz gloryfikował Słowian. Opisywał ich jako 
lud o naturze gminowładczej (demokratycznej). Lud łagodny, uczciwy, pracowity. 
Lud cieszący się życiem, co manifestował przede wszystkim poprzez pieśni  
i taniec21. „Ten zestaw cnót mniej lub bardziej świadomie przypisywał Słowianom 
za J.G. Herderem niemały zastęp tych, którzy wierzyli, że już wkrótce nadejdzie era 
słowiańskiego posłannictwa w dziejach ludzkości. Wiadomo, że w owym zastępie 
Mickiewicz odgrywał rolę pierwszoplanową, a jednak jego wiara w słowiańską 
przyszłość nie była tożsama z bezkrytyczną idealizacją słowiańskiej przeszłości. 
W pierwotnych dziejach Słowian dostrzegał wiele cech ujemnych, w tym nikłość 
dorobku cywilizacyjno-kulturowego oraz organiczny wręcz brak zdolności 
państwowotwórczych. Sami z siebie Słowianie nie mogli, jego zdaniem, stworzyć 
własnego państwa i w efekcie zrobili to za nich inni”22.

Natomiast mongolizm nie był dla Mickiewicza ani zjawiskiem etnicznym, 
ani zjawiskiem genetycznym. Mongolizm postrzegał jako pewną formę umysłu, 
sprzężone z uwarunkowaniami: moralnymi, estetycznymi, poznawczymi, 
ekonomicznymi oraz religijnymi. Mongolizm bowiem gloryfikował: agresję, 
terror, władzę oraz pieniądze23. Dlatego też Mickiewicz pytał: „Jakże zjawisko 
to wyjaśnić? Wskazałem już, że często w krainach bardzo od siebie odległych 
ukazują się organizacje [duchowe] najzupełniej jednakie, że są kraje samorzutnie 
wydające wielkich wodzów i wielkich dyplomatów; mówiłem, że ród mongolski 
posiada własność wydawania tych rzadkich organizacji. Ale jakim trafem taka 
dusza mongolska zabłąkała się pomiędzy obcy szczep?

Badając uważnie dzieje wieku XVIII, a szczególnie dzieje Rewolucji 

18 H. Batowski, op. cit., s. 61 i nn.; A. Wierzbicki, Groźni i wielcy…, s. 37–38; A. Czerniecka-
Haberko, Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej, Toruń 2013, s. 46 i nn.
19 A. Mickiewicz, Dzieła, t. X, s. 153.
20 Ibidem, s. 153.
21 Idem, Dzieła t. IX: Literatura Słowiańska. Kurs pierwszy, przeł. L. Płoszewski, Warszawa 1955, 
s. 221 i nn. Vide: A. Wierzbicki, Historiografia polska..., s. 417.
22 A. Wierzbicki, Historiografia polska…, s. 417.
23 J. Fiećko, op. cit., s. 184 i nn.; A. Wierzbicki, Groźni i wielcy…, s. 53.
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francuskiej, można już dostrzec w ogólnej teorii to, co kiedyś spodziewamy się 
udowodnić wiadomościami opartymi na innych danych. Można postrzec, że 
mongolizm objawił się czasem w krajach zachodnich, w łonie cywilizacji całkowicie 
różnej od azjatyckiej. Jak są kraje będące gniazdem tych strasznych chorób, których 
nie znamy ni początku, ni istoty, a którym nadajemy nazwę epidemij, podobnież są 
kraje wytwarzające epidemie moralne. Ale i w innych krajach słyszymy od czasu 
do czasu o jednostkach dotkniętych tymi chorobami; czyż w Europie nie spotkano 
i nie spotyka się jeszcze często chorych na cholerę, zadżumionych, chociaż nie 
ma epidemii, a na statkach z Murzynami – wypadków żółtej febry? Otóż, jak się 
zdaje, ostateczna zgnilizna tego, co nazywamy cywilizacją, wytwarza odosobnione 
wypadki choroby moralnej, podobne do tego stanu chorobowego, który jest 
nagminny u niektórych szczepów azjatyckich”24. 

Mickiewicz zdawał sobie sprawę, że Katarzyna II nie była Mongołką  
z pochodzenia. Jednak była nią z „właściwości swego ducha, z wychowania, ze 
swoich pojęć osiemnastowiecznych; ona może w najlepszy sposób wcieliła ideał 
wieku”25. W przekonaniu tegoż caryca uosabiała „tajemnicze zaślubiny XVIII 
wieku z systematem wielkich kniaziów moskiewskich, reprezentowanych niegdyś 
przez Iwana Groźnego i jego następców”26. 

Historyk-poeta podkreślił, że Katarzyna spędziła młodość w garnizonie, 
wśród żołnierzy dowodzonych przez jej ojca. Została zatem wychowana „po 
wojskowemu”. Uznał tym samym, że „wychowywała Opatrzność księżniczkę, 
której przeznaczone było zagarnąć tron drogą zamachu wojskowego. Dusza jej 
była z góry do tego zamachu przysposobiona”27.

Znalazłszy się na dworze petersburskim, już jako wielka księżna, Katarzyna 
szybko zrozumiała, że dworskie środowisko stanowi doskonałe pole dla snucia 
intryg i oddawania się różnym rozrywkom towarzyskim. Mickiewicz przekonywał, 
że sprzyjały jej okoliczności. Uznał bowiem, że wszystkie działania cara Piotra 
III28 obracały się na jego zgubę. Dodatkowo wzmacniała się na dworze pozycja 

24 A. Mickiewicz, Dzieła, t. X, s. 153-154. Vide: A. Wierzbicki, Historiografia polska…, s. 417, 
424–425.
25 A. Mickiewicz, Dzieła, t. X, s. 154.
26 Ibidem, s. 154. Vide: A. Wierzbicki, Groźni i wielcy…, s. 53.
27 A. Mickiewicz, Dzieła, t. X, s. 152.
28 Mickiewicz pisał: „skoro tylko rozeszła się wieść o zgonie carowej, dworacy nie czekając na rozkazy 
Panina ani niczyje pobiegli na wyścigi złożyć hołd carowi Piotrowi. Piotr dosiadł konia, nadbiega 
gwardia, wiodą go do pałacu z okrzykami: Niech żyje car! Tym samym zostaje samodzierżawcą 
[...]. Piotr III, chociaż pochwycił władzę w sposób despotyczny, nie był bynajmniej nieprzyjacielem 
wolności; wprost przeciwnie, chciał uchodzić za jej gorliwego miłośnika; odnosił się przyjaźnie do 
wszystkiego, co dobre, co mu wyjaśniano jako chwalebne, szlachetne. Od Panina różnił się tym 
tylko, że gdy Panin chciał ustanowić jakieś ciało zbiorowe, które by dzieliło władzę z carem i przez 
to nie podlegało samowładztwu, on takiego ciała sobie nie życzył. Chciał wszystkim nadać wolność; 
mniemał, że wystarczy wyrzec parę słów, by człowiek stał się wolny; zdawało mu się, że dość nakazać 
poddanemu, iż ma być dobry, cnotliwy, szlachetny, by ten człowiek w jednej chwili się odmienił  
i posiadł wszystkie pożądane zalety. Najpierw wydał szereg ukazów w duchu humanistycznym; zniósł 
okropną kancelarię tajną, obalając tym samym jedną z podpór samodzierżawia; później została 
ona przywrócona pod nazwą kancelarii śledczej. Następnie wydał ustawę o stanie szlacheckim,  
w dziewięciu godnych bacznej uwagi artykułach; pozwalał w niej szlachcie podróżować, sprzedawać 
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Prusaków, co bardzo niepokoiło Katarzynę. W tym czasie można wyodrębnić trzy 
stronnictwa polityczne29.

Mickiewicz pisał o trzech odłamach w obozie rosyjskim, które dokonały 
rewolucji pałacowej: „jeden odłam stanowili goniący za karierą oficerowie 
i żołnierze, którzy niewiele mając do stracenia, a dużo do zyskania, parli do 
przewrotów; drugi, to ludzie biegli w polityce jak Panin, chcący ustanowienia 
konstytucji; wreszcie trzeci, bardziej radykalny, bardziej zapalony, który hołdował 
już ideom rewolucyjnym, ideom czysto francuskim. Odłam ten pragnął ustanowienia 
republiki na wzór Greków i Rzymian. Głową tej partii, a raczej jedyną szczerą 
jej działaczką była sławna księżna Daszkowa, osiemnastoletnia dziewczyna, 
która czytywała jedynie Liwiusza i Plutarcha, przestawała tylko z republikanami, 
Holendrami i Genewczykami, z całej duszy nienawidziła samowładztwa i wierzyła, 
iż powołaniem carycy Katarzyny jest ustanowić republikę i zostać jej prezydentką”30. 
Podkreślał, że dwa stronnictwa: wojskowe i polityczne funkcjonowały niezależnie 
od siebie. Jednak każde z nich było kierowane „niewidzialną ręką Katarzyny”31. 

Jednak zdaniem Mickiewicza, to dopiero Stanisław August Poniatowski 
poddał Katarzynie myśl przejęcia władzy. Historyk-poeta pisał: „rzecz szczególna, 
że to właśnie Poniatowski pierwszy natchnął Katarzynę, naówczas jeszcze wielką 
księżnę, ambitną myślą pochwycenia władzy. Powiedział jej, że on zostanie kiedyś 
królem; wielka księżna, która znajdowała się na stopniach wiodących do tronu, 
powzięła wówczas myśl, by zostać carycą”32. 

Mickiewicz był przekonany, że „Katarzyna przybyła tedy do Petersburga 
objąć rządy nad społeczeństwem całkowicie do jej przyjęcia ukształconym  
i przygotowanym. Zamach pałacowy był tylko wprowadzeniem na scenę tej heroiny; 

dobra bez osobistego upoważnienia, służyć w wojsku lub urzędach wedle własnego upodobania, 
bez przymusu ze strony rządu; zostawiał jej nawet swobodę niesłużenia. Piotr popełniał tu błąd, 
dokonywał przewrotu; w hierarchii bowiem wojskowej ustalonej przez samowładztwo znosić w ten 
sposób wszystkie wiążące ją powinności znaczyło to samo, co żołnierzom branym siłą do wojska 
pozwalać prosić o urlop. Na dworze Piotra mówiono tylko o reformach. Chciano reformować prawa. 
Wiek XVIII, w oczekiwaniu i przeczuciu wielkich wydarzeń, w stanie dziwnego niepokoju, wołał 
głośno o wszelkiego rodzaju kodeksy i reformy, popierał wszystko, co nosiło miano kodeksu. Panin 
wraz z przyjaciółmi jął układać projekt kodeksu, ale car, chcący prędzej rzecz skończyć, postanowił 
przyjąć kodeks gotowy; wybrał kodeks Fryderyka Wielkiego znany pod nazwą Landrecht. Kodeks 
ten, pozbawiony wszelkiej wartości filozoficznej, był krótkim zbiorem praw, zwyczajów i obyczajów 
germańskich, nic niemających wspólnego z obyczajami rosyjskimi. Niemniej jednak car kazał go 
przetłumaczyć i wprowadzić w życie. To postanowienie zyskało pochwały wszystkich ówczesnych 
publicystów, nie należy go przeto uważać za niedorzeczność. Sam Rulhière wyrzuca Rosjanom to 
jedynie, że nie znaleźli odpowiednich wyrazów dla oddania formuł niemieckich. Car Piotr uwolnił 
też wszystkich zesłańców politycznych; wrócili oni z Sybiru i napełnili dwór zawiściami i kabałami. 
Nieraz zamierzał nawet przywrócić wolność kniaziowi Iwanowi, owemu nieszczęsnemu carowi 
zrzuconemu z tronu, który od dwudziestu lat wiódł nędzny żywot w turmie. Wszystko jednak, co 
Piotr czynił, co zamyślał, obracało się na jego zgubę. Carowa Katarzyna obawiała się rosnącego 
wpływu cudzoziemców, zwłaszcza Prusaków, na dworze Piotra; wszystkie stronnictwa doszły pomału 
do zgody, żeby zrzucić Piotra, a wynieść Katarzynę”. Vide: Ibidem, s. 192–193.
29 Ibidem, s. 193.
30 Ibidem, s. 193–194.
31 Ibidem, s. 194.
32 Ibidem, s. 146–147.
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wobec tego jednak, że Katarzyna zarazem prowadziła dalej dzieło Elżbiety, że 
zamachu tego dokonała rzekomo dla podźwignięcia narodowości słowiańskiej, że 
zrzuciła z tronu swego małżonka, Niemca, Normada – musiała iść również śladem 
Elżbiety, rozciągnąć opiekę nie tylko nad naukami, którymi wszyscy władcy się 
opiekowali, ale również nad literaturą i sztuką. Małżonek jej, Piotr III, miał 
niejakie podobieństwo z Karolem XII i Augustem II; był to Normand, który musiał 
ulec potędze silniejszej, wcielonemu duchowi XVIII wieku”33.

Mickiewiczowska Katarzyna to postać wyrachowana. Miała ona bowiem 
świadomość, że naród mógł zakwestionować sposób przejęcia władzy. Dlatego 
też postanowiła pozbyć się rywali. Profesor-poeta pisał: „żyła we Włoszech na 
uboczu niejaka księżna Tarakanowa, nieślubna córka carycy Elżbiety. Katarzyna, 
obawiając się roszczeń tronu ze strony tej księżny pochodzącej w prostej linii od 
Piotra Wielkiego, chciała się jej za wszelką cenę pozbyć. Komuż powierzyła tę 
sprawę? Swemu faworytowi, jednemu z najważniejszych panów rosyjskich, grafowi 
Orłowowi. Orłow udaje, że wypadł z łaski swojej władczyni, jedzie do Toskanii, 
jako posiadacz olbrzymiej fortuny, olśniewa przepychem Włochów; umizga się do 
biednej księżny Tarakanowej, odgrywa komedię miłości i po kilkumiesięcznych 
zabiegach prosi ją o rękę, wydaje dla niej świetne fety, z szarmańską zręcznością 
oszukując wszystkich. Wreszcie pewnego dnia zaprasza księżnę na fetę, którą 
wyprawił na statku w porcie Liworno. Zaledwie stanęła na pokładzie, podniesiono 
kotwicę i okręt wypłynął na pełne morze. Nigdy się nie dowiedziano, co się stało  
z księżną. Opowiadano szczegóły straszne. Podobno Orłow miał na tyle potwornej 
nikczemności, że w chwili gdy statek wypływał z portu, uderzył tę nieszczęsną 
kobietę w twarz. […] Nie znam straszniejszej zbrodni w historii nowożytnej, a nie 
była to pierwsza zbrodnia popełniona przez Orłowa. Ani książę Toskanii, ani inni 
książęta włoscy, ani cesarz, zwierzchni władca tych państewek, nie upomnieli się 
nigdy o takie pogwałcenie terytorium włoskiego”34.

Mickiewiczowska Katarzyna to także strateg. Jednak w wykładach nie 
odnajdziemy faktografii. Pisał: „caryca dawała czasem wyraz swym obawom, 
zmuszona stawiać opór Turcji napadającej na ziemie południowe, trzymać liczną 
armię w Polsce, a ponadto zagrożona jeszcze wojną, jaka lada chwila mogła rozpalić 
się ze strony Szwecji. Przydajmy do tego powszechne niezadowolenie w Peterburgu  
i pogłoski o spiskach: mówiono o tajnych knowaniach familii gottorpskiej  
i Katarzyna spodziewała się lada chwila powstania ludowego. A jednak wśród 
niesłychanych wysiłków, by wydostać pieniądze na żołd dla wojska wysłanego 
do Polski, pośród wszystkich tych kłopotów, gabinet rosyjski rozważał olbrzymie 
plany. Chodziło ni mniej, ni więcej jak o wkroczenie do Grecji, wypędzenie sułtana, 
stworzenie cesarstwa wschodniego, podburzanie Czarnogórców dla zaszachowania 
Austrii, odbudowanie niezależnych księstw Mołdawii i Wołoszczyzny; układano już 
nawet prawa i statuty dla cesarstwa wschodniego”35. 

Mickiewiczowska Katarzyna to także kobieta. Nie sposób zatem nie 
zauważyć, że na marginesie swoich prelekcji poeta-historyk umieścił informacje  
o kochankach Katarzyny. Warto podkreślić, że można zidentyfikować tylko dwóch. 

33 Ibidem, s. 154.
34 Ibidem, s. 217–218.
35 Ibidem, s. 183.
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Pierwszym z nich był wspomniany już hr. Grigorij Orłow36. Drugim – Stanisław 
Poniatowski37, przyszły król Polski, a wówczas sekretarz Charlesa Williamsa38, 
brytyjskiego ambasadora w Petersburgu.

O pierwszym Mickiewicz wspomina poprzez pryzmat księżnej Tarakanowej. 
Podkreślił jedynie, że hr. Orłow był faworytem Katarzyny. Więcej uwagi 
poświęcił Mickiewicz drugiej postaci. Mickiewiczowski Stanisław Poniatowski 
był obdarzony piękną i szlachetną duszą. Miał dobre serce oraz „jakąś gorącość 
duszy, która pociągała ku niemu serca Polaków”39. Był także zbyt uległy, gdyż nie 
zdołał oprzeć się przebiegłości Katarzyny. Mickiewicz zastanawiał się, dlaczego 
tak szlachetny człowiek uległ Katarzynie40. Uznał, że odpowiedzi udzielają listy 
wymieniane między kochankami. Ukazują one Stanisława Poniatowskiego jako 
bohatera romansowego w stylu Jana Jakuba Rousseau, z widocznym wpływem 
Woltera. Natomiast listy Katarzyny – notabene uznane za „wzór stylu”41  
– wskazują, że „posiadała w najwyższym stopniu ową misterność, ową utajoną 
złośliwość żywego i przenikliwego dowcipu, jaka znamionuje listy Woltera  
z okresu jego starości. Katarzyna listy te pisała mając lat trzydzieści”42.

Listy Katarzyny obrazują nie tylko relacje między nią a Stanisławem 
Poniatowskiego. Obrazują również zmiany zachodzące na dworze 
carskim. Zdaniem Mickiewicza, dwór nabierał „poloru”. Ulegał wzorcom 
zachodnioeuropejskim. Wprowadzano maniery europejskie. Europejskie wzorce 
grzeczności i ogłady. Te zmiany imponowały wielu Rosjanom. Zafascynowały też 
Gawriła Romanowicza Dzierżawina43. W przekonaniu Mickiewicza Dzierżawin 

36 Vide: E. Watała, Miłosne igraszki rosyjskich caryc, Warszawa 2006.
37 Vide: H. Schmitt, Dzieje panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, t. I–III, Lwów 1868–
1880; M. Borucki, W kręgu króla Stanisława, Warszawa 1998; F. de Callieres, Sztuka dyplomacji, 
przekł. i wstęp M. Szerera, Lublin 1997; M. Dernałowicz, Portret Familii, Warszawa 1990;  
J. Lelewel, Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa 1831;  
St. Mackiewicz, Stanisław August, Londyn 1953; M. Żywirska, Ostatnie lata życia króla Stanisława 
Augusta, Warszawa 1978; Z. Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej. Warszawa 
1986; M. Żukow-Karczewski, Stanisław August w Petersburgu, „Życie Literackie” 1987, nr 43;  
J. Łojek, Dzieje zdrajcy, Katowice 1988; A. Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988;  
J. Michalski, Stanisław August Poniatowski, [w:] PSB, t. XLI/4, Warszawa-Kraków 2002, s. 621–622; 
W.A. Serczyk, Katarzyna II, Wrocław 2004; S. Sobol, Tajemnice polskich rodów arystokratycznych, 
Poznań 2004.
38 Vide: Historia Dyplomacji Polskiej, t. II: 1572–1795, red. G. Labuda, Warszawa 1982, s. 434–435 
i 442.
39 A. Mickiewicz, Dzieła, t. X, s. 155.
40 Ibidem, s. 155.
41 Ibidem, s. 152–153, 155.
42 Ibidem, s. 155.
43 Mickiewicz pisał o Dzierżawinie: „Urodzony w guberni kazańskiej, był synem pułkownika z krwi 
mongolskiej, potomkiem tatarskich mirzów (książąt), czym się nawet szczycił. Służąc przez długi 
czas w wojsku, mówił tym językiem, który powstał za Piotra Wielkiego i miał stopniowo opanować 
tyle ziem i prowincji: mówił narzeczem kazańskim, jedną z odmian dialektu fińsko-ruskiego. Że 
jednak wiele czytał ksiąg w języku cerkiewno-słowiańskim, południowym, przyswoił sobie zeń liczne 
wyrazy, stąd też styl jego wydaje się dziś tak przestarzały. Nie jego w tym wina: język północny  
w miarę rozwoju odrzucał pomału pierwiastki słowiańskie, zacieśniał się, stąd niektóre formy, niektóre 
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uwielbiał carycę. Monarchinię, która zaszczyciła go swoją uwagą. Rozmawiała  
z nim. Czytała jego wiersze.

Mickiewicz cytuje kilka wierszy z żartobliwego utworu Dzierżawina 
skierowanego do carycy. Pisał on: „Rzecz niesłychana! Ty pozwalasz temu 
narodowi myśleć. Można nawet zapomnieć przy wetach wypić zdrowie carycy, nie 
bojąc się kaźni; można popełnić błąd ortograficzny w imieniu cara, nie ściągając 
na się oskarżenia o zbrodnie obrazy majestatu; a ten kto nieostrożnie upuści na 
ziemię jego podobiznę, nie popełnia przez to czynu zasługującego na szubienicę. 
Dla zabawienia carycy nie zamyka się już ludzi w lodowych komnatach […] Nie 
dopuszcza się już, by trefnisie dworscy natrząsali się z wielmożów, nie nakazuje 
się smarować wielmożom twarzy dla rozśmieszenia dworaków; nie znajduje się 
już rozrywki w tym, by jak niedźwiedź rzucać się na poddanych, rwać ich ciała  
i pić ich krew! nie nasyła się felczerów dla puszczania krwi osobom bez gorączki”44.

Mickiewicz wielokrotnie podkreślał, że Dzierżawin nie był obiektywny. 
Uwidacznia to najlepiej wiersz skierowany do narodu francuskiego po śmierci 
Ludwika XVI. Jego myślą przewodnią jest nienawiść poety do tych, którzy 
ośmielają się podnieść rękę na koronowaną głowę, na króla. Ten wiersz posłużył 
Mickiewiczowi do wskazania niekonsekwencji w tezach głoszonych przez 
Dzierżawina. Historyk-poeta pisał: „zapomina się on tu do tego stopnia, że przeczy 
poglądom dawniej przez siebie głoszonym. Kiedy Katarzyna uderzała na Polaków, 
broniła – jak powiadała – zasad demokratycznych przeciw absolutyzmowi 
Stanisława Augusta. Wówczas Dzierżawin rzucał klątwy na Cezara; Cezar 
wydawał mu się buntownikiem, jakimś niby Stanisławem Augustem, wywracającym 
wolność swojego kraju. Teraz zaś atakującym Francję złorzeczy Brutusowi: 
Brutus, nieprzyjaciel Cezara, jest w jego oczach jakobinem i rewolucjonistą”45.

Mickiewiczowska ocena Katarzyny, to ocena wielowątkowa. Odnajdziemy 
w niej bowiem najważniejsze elementy osobowości carycy (uzdolnienia, 
temperament, postawy i potrzeby). W przekonaniu tegoż o tym, jaka była 
Katarzyna, zadecydowały zarówno cechy odziedziczone po przodkach, jak  
i wpływ środowiska, w jakim funkcjonowała. Jej aktywność oceniał Mickiewicz 
zarówno poprzez pryzmat cech osobowości, jak i jej działania. Należy jednak 

zwroty Dzierżaiwna są już przestarzałe. Pisarze rosyjscy może się kiedyś postrzegą, że wchodzą 
na błędną drogę, usiłując coraz silniej odgrodzić się od narzeczy prowincjonalnych, gdy natomiast 
Czesi i Polacy starają się wchłonąć te narzecza w swój język. Dzierżawin był obdarzony wielką 
pojętnością i ta władza umysłu szczególnie w pismach jego góruje. Ogarnia bystro filozoficzną stronę 
zagadnień, które w danym utworze, miał opiewać. Ma też w sobie siłę, niezwykłą krzepkość fizyczną, 
ma tę gorącość krwi, która bierze się często za zapał poetycki, gorącość tetora; ma żywość mówcy 
publicznego, zręczność dziennikarza, lecz czasem wznosi się też mimochodem, bezwiednie w krainę 
wyższej poezji. Forma jego jest już Panom znana […], jest to nadal jeszcze forma dość prozaiczna, 
przejęta z pisarzy francuskich: to zwrotka Malherbe’a nieco przekształcona. […] Dzierżawina można 
zestawić z Lebrunem, którego chyba przewyższa prawdomówstwem i tężyzną. Nie odmieniając swych 
myśli ani formy, napisał mnóstwo utworów, które nazywał odami, a które wypełniają parę tomów; ten 
rodzaj literacki Dzierżawin wyczerpał do cna. Stosując określenia szkolne powiemy, że tworzył ody 
religijne, ody polityczne, czyli patriotyczne, na koniec wiersze lżejsze, które również odami nazywa” 
– vide: Ibidem, s. 157–158.
44 Ibidem, s. 195.
45 Ibidem, s. 242.
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podkreślić, że Mickiewiczowska ocena nie jest jednoznaczna. Mimo, że profesor-
poeta używa w niej słów o zabarwieniu pejoratywnym, to ogólna ocena wydaje się 
niezbyt krytyczna46.

Katarzyna II została przedstawiona jako kontynuatorka, a wręcz realizatorka 
zamiarów Piotra I. Dlatego też „szczególnym przejawem jej racjonalistycznej  
i antywolnościowej pasji było złamanie konfederacji barskiej i zapoczątkowanie 
negatywnej epopei rozbiorów. Mocarstwa zaborcze czuły, iż poprzez konfederację – 
bez mała otwierającą nową epokę w dziejach Europy – przemówiła idea prawdziwej 
wolności, idea poświęcenia i zapału, która odrzuca wszelkie wyrozumowane 
rachuby. Mocarstwa zlękły się o «systema europejskiej równowagi i sankcji 
pragmatycznej», a konsekwencją tegoż lęku było wymazanie Rzeczypospolitej ze 
zbioru niepodległych państw”47.

Należy jednak podkreślić, że Mickiewicz jednoznacznie wskazywał 
dualizm charakterologiczny władczyni. Katarzyna była bowiem uosobieniem 
zarówno cech słowiańskich, jak i mongolskich. Należy jednak podkreślić, że jego 
zdaniem słowiańskie cechy zostały zdominowane przez cechy charakterystyczne 
dla cywilizacji mongolskiej. W ich wyniku Katarzynę należy postrzegać  
w kontekście dwu sił/pojęć/kategorii48. Była ona zatem obdarzona cechami  

46 A. Wierzbicki, Groźni i wielcy…, s. 53; J. Fiećko, op. cit., s. 180 i nn.
47 J. Fiećko, op. cit., s. 182.
48 Jednym ze sposobów interpretacji osobowości Mickiewicza jest ujmowanie jej w kontekście dwu 
sił. Kazimierz Cysewski pisał: „wyrazistym nurtem w interpretacjach osobowości Mickiewicza jest 
ujmowanie jej w kontekście dwu sił (więc i dwu pojęć czy kategorii), które traktowano bądź jako 
współistniejące harmonijnie, bądź jako opozycyjne (nieharmonijnie łączone w osobowości poety. 
Pomysłów było tu bardzo wiele, np.: pycha – skromność, egoizm – altruizm, miłość do kobiety – 
miłość do ojczyzny, pierwiastek osobisty – pierwiastek narodowy, natchnienie – konstrukcja, 
geniusz – praca, okresy martwe – okresy twórcze, szczere natchnienie – uczuciowość sentymentalna, 
świadomość wielkości – autokrytycyzm, realizm – odrywanie się od rzeczywistości, racjonalizm 
– emocjonalizm, realizm – idealizm. Te w istocie psychologiczne kryteria wykorzystywano też  
w diagnozowaniu charakteru twórczości, poprzez nie wyjaśniając takie czy inne cechy dzieła poety. 
Przykładowo Tarnowski pisał o przezwyciężeniu egoizmu, a w egzorcyzmowaniu z pychy widział 
kierunek rozwoju Mickiewicza; dostrzegał harmonijnie połączone w osobowości poety natchnienia  
i zmysłu konstrukcyjnego; Tretiak zwracał uwagę na cykliczną przemienność egoizmu i szlachetności, 
przy czym egoizm miał być właściwy okresom gwałtownych uczuć; Chmielowski interpretował 
osobowość poety, posługując się kategoriami realizmu i idealizmu (dodatkowo zwracał uwagę na 
przemyślaną obróbkę uczucia); o rozwoju Mickiewicza w aspekcie przezwyciężania racjonalizmu 
pisał Konrad Górski”. Taki sam schemat można wykorzystać do interpretacji twórczości Mickiewicza. 
Poeta-historyk zastosował struktury oparte na przeciwstawianiu dwu idei/kategorii w budowaniu 
obrazu np. Słowiańszczyzny. Czytamy zatem: „Z tego wszystkiego, cośmy mówili, widzicie Panowie 
jakiś szczególny instynkt, jakiś powszechny ruch, przyciągający wszystkie systematy filozoficzne ku 
Północy. Wszyscy filozofowie i reformatorowie szukają dla siebie oparcia w rodzie słowiańskim, co 
zdaje się mu wróżyć długotrwałe i wielkie przeznaczenie. […] Ale w rodzie słowiańskim widzimy 
dwa państwa, których antagonizm wyjaśniliśmy. Historia ich i właściwy tryb rozwijania się są od 
czasów traktatu westfalskiego ściśle związane z ustrojem Europy. Niedawno ród słowiański był 
powołany do odegrania ważnej roli, której jeszcze nie zrozumiano ani nie wytłumaczono. Wiadomo, 
że Rosja swoim ciężarem przeważała szalę w ostatniej walce między starym porządkiem Europy 
a Rewolucją francuską; wiadomo też, że Polska walczyła za sprawę Zachodu. Jednak dwie te 
potęgi nieraz zajmowały nader niezwykłe stanowiska, mogące podważyć upowszechnione poglądy: 
widziano arystokrację polską, na czele legionów, bijącą się za Rewolucję francuską; jednocześnie 
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zarówno słowiańskimi, jak i mongolskimi. Katarzyna była równocześnie: 
bystra i inteligentna oraz wytrwała i konsekwentna49. Podkreślić należy 
zatem, że Mickiewiczowski obraz Katarzyny, został wykreowany w istocie 
na psychologicznych kategoriach. To one pozwoliły historykowi-poecie na 
zbudowaniu postaci50.
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Streszczenie

MIĘDZY POETYCKIM UNIESIENIEM A TRAUMĄ PRZESZŁOŚCI. 
KATARZYNA II W TWÓRCZOŚCI HISTORYCZNEJ ADAMA 

MICKIEWICZA

W niniejszym tekście został przedstawiony obraz Katarzyny II widziany oczyma 
Adama Mickiewicza. Należy podkreślić, że owy historyk-poeta nie prowadził 
badań źródłowych, dlatego też wiedzę na temat przeszłości Rosji czerpał  
z opracowań, przede wszystkim prac Claude’a Carloman de Rulhière’a.
Mickiewiczowski obraz Katarzyny, to obraz wielowątkowy. Odnajdziemy w nim 
próbę opisu charakteru Katarzyny. Mickiewiczowska Katarzyna to kobieta. To 
również postać wyrachowana. To także wybitny strateg. Została przedstawiona 
jako osoba: bystra i inteligentna oraz wytrwała i konsekwentna. Wymienione 
cechy nie były jednak przypadkowe. Katarzyna – zdaniem Mickiewicza – była 
bowiem obdarzona cechami zarówno słowiańskimi, jak i mongolskimi.
Słowa kluczowe: Adam Mickiewicz, Katarzyna II, historiografia polska

Summary

BETWEEN POETIC ELATION AND TRAUMA OF THE PAST. 
CATHERINE II IN HISTORIC WRITINGS OF ADAM MICKIEWICZ

This paper presents the image of Catherine II through the eyes of Adam Mickiewicz. 
It must be emphasized that this historian-poet did not conduct any source materials 
research. That is why his knowledge about Russia came from others studies, mainly 
the ones by Claude Carloman de Rulhière. 
Mickiewicz’s image of Catherine II is multi-layered. It includes an attempt to 
describe the character of Catherine II. The tsarina is a woman and also a calculating 
person. Moreover, she is an outstanding strategist. Catherine is presented as a sharp-
witted, intelligent, persistent and consistent person. However, these character traits 
were not randomly chosen. Mickiewicz was of an opinion that Catherine II was 
endowed with both Slavic and Mongolian features of character.
Keywords: Adam Mickiewicz, Catherine II, Polish historiography
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Jolanta Kolbuszewska
(Uniwersytet Łódzki)

WALKA POLEK O DOSTĘP DO UNIWERSYTECKIEGO 
WYKSZTAŁCENIA I SAMODZIELNYCH BADAŃ NAUKOWYCH

Prawo do nauki, intelektualnego rozwoju, uniwersyteckich studiów, 
w dzisiejszych czasach tak oczywiste, było obiektem marzeń wielu pokoleń 
kobiet1. Powstałe w średniowieczu uniwersytety przez setki lat nie oferowały im 
możliwości studiowania2. Dopiero w XIX w. podjęto szerszą dyskusję o prawie 
kobiet do wyższego wykształcenia, co zbiegło się z dążeniami emancypacyjnymi, 
przemianami gospodarczymi i politycznymi zachodzącymi w świecie. 

Na ziemiach polskich płeć piękna do schyłku XIX stulecia nie miała 
prawa podejmowania studiów wyższych. Dlaczego odmawiano jej wstępu 
na uniwersytety? Od wieków kobieta kojarzona była ze sferą prywatną – 
małżeństwem, macierzyństwem, zaciszem domowego ogniska. Sfera publiczna, 
czyli polityka, urzędy, a także nauka, były domeną zarezerwowaną dla mężczyzn. 
Przekonanie, iż na „wielkiej scenie świata kobiety mogą być tylko widzami”, 
poparte prawodawstwem (np. Kodeks Cywilny Napoleona z 1809 r. uznawał 
kobietę za „wieczyście małoletnią”3) przełożyło się na ich drugorzędne traktowanie 
w sferze edukacji. Nawet w wyższych warstwach społecznych wychowanie córek 

1 Niniejszy tekst stanowi rozszerzoną w sensie merytorycznym i uzupełnioną o aparat naukowy, 
wersję eseju J. Kolbuszewskiej, Batalia Polek o wyższe wykształcenie i samodzielność naukową  
[w druku].
2 Z drugiej strony, kobiety były obecne w nauce od czasów najdawniejszych. O wielu nie zachowała 
się jednak pamięć, ani przekazy historyczne. Te, które znamy z imienia (nazwiska) były postaciami 
wybitnymi, powszechnie szanowanymi; na tyle wyróżniającymi się, iż postanowiono odnotować 
ich istnienie – szerzej: C.L. Herzenberg, Women in Science During Antiquity and the Middle Ages, 
„Journal of College Science Teaching”, November 1987, p. 124–127. Przez wiele setek lat nauka 
stanowiła obszar zdominowany przez mężczyzn. To oni kreowali jej oblicze i narzucali obowiązu-
jące zasady. Kobiety bardzo długo pozostawały „niewidzialnymi” i małoznaczącymi „kolegami”, 
które ignorowano, pomijano bądź zawłaszczano ich pracę – vide: D. Sobczyńska, Miejsce kobiet  
w naukach fizyko-chemicznych i technice. Historia i współczesność, [w:] Humanistyka i płeć. Kobiety 
w poznaniu naukowym wczoraj i dziś, red. E. Pakszys, D. Sobczyńska, Poznań 1997, s. 88–103.
3 Historia państwa i prawa polskiego, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach,  
M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 137.
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ograniczano do płytkiego kształcenia domowego, kilkuklasowej szkoły, w której 
nacisk kładziono na naukę czytania, pisania, ewentualnie języków obcych, zajęć 
artystycznych i domowych. Kobietom odmawiano intelektualnych zdolności  
i horyzontów myślowych, które predysponowałyby je do dalszej nauki. Edward 
Clarke, lekarz i profesor Uniwersytetu Harvarda, w 1873 r. dowodził, o szkodliwości 
studiów wyższych dla płci pięknej. Pisał: „Zdarzają się przypadki kobiet – i sam 
miałem z nimi do czynienia – które ukończyły szkołę średnią lub uczelnię wyższą ze 
znakomitymi wynikami, lecz z niedorozwiniętymi jajnikami. Później wychodziły za 
mąż i okazywały się bezpłodne”4. Profesor twierdził, iż ludzki (kobiecy!) organizm 
nie radzi sobie z prawidłowym wykonywaniem dwóch czynności równocześnie. 
Narządy płciowe i mózg nie są w stanie optymalnie funkcjonować w tym 
samym czasie. Ceną kobiecego wykształcenia jest więc upośledzenie funkcji 
biologicznych! Ten kuriozalny pogląd, wydawał się podzielać polski autorytet  
w dziedzinie medycyny – profesor Ludwik Antoni Rydygier. Jeszcze na początku 
XX w. pisał: „rozum kobiecy chwyta mało ważne okruchy z otaczającego świata, 
dlatego też prawo, administracja, finanse, pedagogika i inne dyscypliny naukowe 
wymagające abstrakcyjnego myślenia i podejmowania decyzji, są na zawsze 
zamknięte dla kobiet i poza zdolnościami kobiecego umysłu”5.

W epoce popowstaniowej wraz z postępującym upadkiem ekonomicznym 
ziemiaństwa, coraz więcej kobiet zmuszonych było jednak do szukania 
niezależności, niekoniecznie na tradycyjnej drodze bogatego ożenku. Studia 
dawały możliwość podjęcia pracy, a co za tym idzie zyskania bezpieczeństwa 
socjalnego. Prowadzona przez Polki walka o prawo do wyższego wykształcenia 
biegła dwutorowo. Niektóre z najbardziej zdeterminowanych podjęły decyzję  
o wyjeździe za granicę i wstąpieniu na bardziej liberalne uniwersytety szwajcarskie 
czy francuskie. Polki pojawiły się tam już w 1870 r., podejmując studia zanim 
zdecydowały się na to obywatelki tych krajów. Najbardziej popularne były 
Uniwersytety w Zurychu (jako jedna z pierwszych, uczelnię tę z ukończyła 
doktoratem w 1875 r. Stefania Wolicka-Arnd) i Genewie, gdzie Polki wybierały 
medycynę, nauki ścisłe i społeczne. Chętnie podejmowały też studia w Paryżu, 
Belgii i Anglii6. 

Kobiety, które nie mogły pozwolić sobie na naukę poza granicami 
(głównie ze względów finansowych) angażowały się w walkę o prawo wstępu 
na zrepolonizowane uczelnie galicyjskie. Mierzyły się przy tym z uprzedzeniami 
i głęboko zakorzenionymi stereotypami. Konserwatywna część społeczeństwa 
identyfikowała ich dążenia z kwestionowaniem istniejącego porządku rzeczy, 
odrzuceniem zasad moralnych i tendencjami do niszczenia rodziny. Jednakże 
pierwsze absolwentki uniwersytetów zagranicznych, które ukończyły studia  
z wyróżnieniem, a następnie zdołały stworzyć „wzorowe ogniska domowe”, 

4 E.H. Clarke, Sex in Education or A Fair Chance for Girls, Boston 1975, cit. a: R. Swaby, Upór  
i przekora. 52 kobiety które odmieniły naukę i świat, Warszawa 2017, s. 19.
5 L. Rydygier, Odpowiedź prof. Cybulskiemu, „Przegląd Lekarski” 1895, s. 133.
6 Vide: D. Mazurczak, Dążenia kobiet polskich do wyższego wykształcenia na przełomie XIX i XX 
wieku, [w:] Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, t. I, red. E. Pakszys, 
Poznań 1995, s. 187–188.
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zadały kłam powyższym twierdzeniom7.
W warunkach przeobrażeń ekonomicznych wzrost zatrudnienia kobiet stał 

się nieuchronny, co zbiegło się z dążnością do zaznaczenia ich obecności m.in. 
w świecie nauki, literatury i oświaty. Studia wyższe miały uzupełnić wiedzę, 
a w konsekwencji dać uprawnienia do wykonywania upragnionego zawodu 
nauczycielki, farmaceutki czy lekarki. 

Dzieje kobiet-studentek i pracowników naukowych mają w Polsce dość 
krótką historię. W bieżącym roku minie dopiero sto dwudziesta rocznica przyjęcia 
pierwszych, pełnoprawnych studentek na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego8. Na rzeczonej uczelni kobiety pojawiły się już w 1894 r. (na 
farmacji w charakterze hospitantek) – były to legitymujące się wieloletnim stażem 
i dyplomem pomocnika aptekarskiego: Jadwiga Sikorska, Stanisława Dowgiałło  
i Janina Kosmowska. Jednakże dopiero w 1897 r. Austriackie Ministerstwo Oświaty 
wydało rozporządzenie, na mocy którego dopuszczono kobiety do regularnych 
studiów na Wydziałach Filozoficznych, pod warunkiem ukończenia 18 roku życia, 
posiadania obywatelstwa austriackiego, zdania egzaminu dojrzałości w gimnazjum 
rządowym lub równorzędnym. Rok później rozporządzeniem tym objęto 
cudzoziemki. Początkowo zezwolenie na studiowanie dotyczyło tylko dwóch 
wydziałów: Filozoficznego i Lekarskiego (w drugim przypadku obowiązywała 
zasada „numerus clausus” w wymiarze 10% ogółu studentów)9. 

Polki od początku chętnie korzystały z prawa do studiowania. W roku 
akademickim 1897/1898 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
studiowały już 122 kobiety (początkowo większość stanowiły słuchaczki 
nadzwyczajne) i ich liczba systematycznie rosła10. Na Uniwersytecie Lwowskim 
w 1897 r. pojawiła się tylko jedna kobieta, ale u progu niepodległości (w roku 
akademickim 1917–1918) na Wydziale Filozoficznym studiowało już 515 pań.

Na początku XX w., zarówno kobiety wykształcone od podstaw na ziemiach 
polskich, jak i kontynuujące studia w Galicji, bez większych przeszkód zaczęły 
zdobywać tytuł doktora (np. na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1903–1917/1918 
doktoryzowało się 55 kobiet)11. Kolejnym etapem starań o równe prawa w nauce 
było dążenie do uzyskania habilitacji, a w jej konsekwencji prawa do wykładania 
i piastowania samodzielnych stanowisk naukowych. I tu sprawa nie przedstawiała 
się już tak dobrze. Dostęp do niższych stanowisk (asystenckich) kobiety zyskały 
dość wcześnie – na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1908 r. pierwszą asystentką na 
Wydziale Lekarskim została Wanda Herzog-Radwańska12. We Lwowie asystentki 

7 B. Czajecka, Z domu w szeroki świat, Kraków 1990, s. 140.
8 Szerzej: J. Hulewicz, Walka kobiet polskich o wstęp na uniwersytety, Kraków 1936.
9 Szerzej: M. Kondracka, Kobiety na uniwersytetach, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety 
w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 271–273. 
10 W 1914 r. na UJ studiowały 393 kobiety – vide: U. Perkowska, Studentki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 1894–1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek, Kraków 
1994, s. 36–37.
11 J. Suchmiel, Działalność naukowa kobiet na Uniwersytecie we Lwowie do 1939 roku, Częstochowa 
2000, s. 96–97.
12 U. Perkowska, Kariery naukowe kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1904–1939, [w:] 
Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów  
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pojawiły się ok. 1913 r. Na habilitacje kobietom przyszło jednak czekać aż do 
odzyskania niepodległości. Pierwszą żeńską procedurę habilitacyjną z zakresu 
filozofii i medycyny z sukcesem przeprowadzono w 1920 r. (dotyczyła Heleny 
Gajewskiej). 

Pokolenie studentek, które przetarło szlak następczyniom i wywalczyło 
prawo do studiowania, nazywano niekiedy „szturmową generacją”. Pomimo 
„niepełnego sukcesu”, tj. niedopuszczenia kobiet do wszystkich typów studiów, 
prekursorki ukazały, iż nie ustępują mężczyznom. Pierwsze studentki cechowała 
odwaga i upór, dążenie do udowodnienia, iż naukowe i dydaktycznych uzdolnienia 
nie są płciowo uwarunkowane.

Do wybuchu I wojny światowej Polki mogły podejmować studia tylko na 
dwóch uczelniach galicyjskich. Niepodległość przyniosła im dostęp do niemal 
wszystkich kierunków studiów oraz poszerzyła możliwości wyboru uczelni. Poza 
Krakowem i Lwowem kształcono się w Warszawie, Poznaniu, Wilnie i Lublinie13. 
W dwudziestoleciu międzywojennym zmienił się też nieco profil studentki.  
U schyłku XIX w. studiowały głównie nauczycielki pragnące poszerzyć zakres 
wiedzy i kompetencji. W niepodległej Polsce o szansach edukacyjnych w większym 
stopniu zaczęły decydować zdolności, głód intelektualny i samozaparcie, nie zaś 
płeć, wykonywany zawód, pochodzenie społeczne czy status majątkowy. Kobiety 
na uniwersytetach nie budziły już dużego zdziwienia, choć zdarzały się sytuacje, 
jak ta z 1925 r., kiedy to rektor Uniwersytetu Warszawskiego podczas uroczystej 
inauguracji roku akademickiego publicznie zakwestionował sens studiowania przez 
kobiety, uznając ich studia za zbyt duży wysiłek i jednocześnie nadmierny ciężar 
ekonomiczny dla państwa14. Kobiety charakteryzowała mniejsza efektywność 
studiowania – częściej przerywały studia, rzadziej wieńczyły je dyplomem15.

W II Rzeczpospolitej, w porównaniu z pokoleniem „przełomu”, kobiety 
częściej kończyły szkoły średnie i wyższe. W roku akademickim 1937/1938 płeć 
piękna stanowiła 29% wśród studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. 

i niepodległym państwie polskim, t. IV, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996, s. 114.
13 W Lublinie w 1918 r. powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa, która 
dopiero w 1938 r. otrzymała prawo nadawania stopni naukowych. KUL był wówczas uczelnią 
czterowydziałową z Wydziałem Teologicznym, Prawa Kanonicznego, Filozofii Chrześcijańskiej  
i Nauk Humanistycznych.
14 J. Halbersztadt, Kobiety w murach Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1939, [w:] Kobieta 
i kultura…, s. 111–112. W tym samym czasie bardziej przychylny studiującym kobietom był 
Rektor Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Stanisław Dobrzycki, który podczas inauguracji roku 
akademickiego 1924/1925 mówił, iż: udział kobiet w życiu uniwersyteckim jest czynnikiem, który 
[…] ma już wielkie znaczenie […] Element kobiecy może i powinien odegrać pierwszorzędną 
rolę. Wiadomo jak dobroczynny, jak uszlachetniający wpływ na swe otoczenie wywiera kobieta 
rozumna i szlachetna. Niechże ten wpływ objawi się i na naszym terenie uniwersyteckim, niechże ten 
idealizm promienieje od młodzieży żeńskiej, świadomej tego, jak wiele może zdziałać w otoczeniu 
uniwersyteckim, studenckim. Vide: Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1923/24 za 
rektoratu prof. dr Zygmunta Lisowskiego i otwarcie roku szkolnego 1924/5 przez nowego Rektora 
prof. dr Stanisława Dobrzyckiego w dniu 12 października 1924 roku, Poznań 1925, s. 27.
15 W latach 1928–1929 kobiety stanowiły 25% absolwentów UW mimo, iż ich odsetek wśród 
studiujących wynosił 38%. Vide: J. Halbersztadt, Kobiety w murach Uniwersytetu Warszawskiego…, 
s. 115.
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W ogólnym gronie studiujących było ich 15%. Panie najczęściej studiowały 
na Wydziałach Filozoficznych16. Pomimo formalnego otwarcia dla nich 
uniwersyteckich podwoi, tradycja i niepisane prawa zwyczajowe, uprzedzenia, 
społeczne i rodzinne interesy sprawiły, iż przez cały okres międzywojnia procent 
studiujących kobiet był mniejszy niż wynikałoby to z układu proporcji płci osób 
kończących szkołę średnią i stosunków demograficznych17. Nawet w sferach 
ziemiańskich i inteligenckich „córki nie miały pewności, czy dojdą do matury. 
W poprzednim pokoleniu nie było jeszcze zwyczaju, by dziewczyny miały stać się 
sawantkami”18 – wspominała Zofia Libiszowska, córka wojewody lwowskiego  
i senatora II Rzeczpospolitej, Wojciecha Gołuchowskiego i Marii z Baworowskich, 
późniejsza profesor historii Uniwersytetu Łódzkiego19.

Mimo akceptacji (tolerowania) „żeńskich” doktoratów (udział kobiet wśród 
doktoryzujących się w latach 20-tych XX w. wynosił 21,9%, a w latach 30-tych – 
31,6%)20, habilitacje i docentury kobiet w patriarchalnym środowisku naukowym 
okresu międzywojnia nadal budziły opór. Na Uniwersytecie Jagiellońskim do  
1939 r. habilitowało się zaledwie 15 kobiet (na Wydziale Filozoficznym na  
23 „męskie” habilitacje, przypadła zaledwie 1 „kobieca” z historii)21. Wyższe 
stanowiska naukowe kobiety zaczęły piastować dopiero od połowy lat 30-tych  
XX w. W tym okresie wzrosła też ilość kobiecych dyplomów (do 40%). 

W 1938 r. na wyższych uczelniach wykładało 68 kobiet, pięć było 
profesorami zwyczajnymi, jedna profesorem nadzwyczajnym, cztery profesorami 
tytularnymi, 35 docentkami, 23 doktorami. 35% asystentur, głównie na 
humanistyce, znajdowało się w rękach kobiet22. Warto w tym miejscu wspomnieć 
jeszcze o Wolnej Wszechnicy Polskiej23, na której wykładało 35 pań, wśród nich 

16 H. Wittlinowa, Atlas szkolnictwa wyższego, Warszawa 1937, s. 18.
17 Według obliczeń Violetty Rodek w latach 30-tych XX w. na UW kobiety stanowiły 39,4% ogółu 
studiujących, na UJ – 28,1%, na UJK – 28,3%, na Uniwersytecie w Poznaniu – 27,3%, w Wilnie 
– 32,2%. Vide: Eadem, Kariera naukowa kobiet w II Rzeczpospolitej jako przykład pokonywania 
barier na drodze ku równości obu płci, [w:] Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, 
red. W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2003, s. 65; H. Więckowska, Kobieta w nauce, 
„Bluszcz” 1938, nr 46.
18 Z. Libiszowska, Moje uniwersytety, [w:] Moja droga do nauki, red. E. Paradowska, Łódź 1996, 
s. 189.
19 Szerzej: Zofia Libiszowska, [w:] Słownik biograficzny historyków łódzkich, oprac. J. Kita,  
R. Stobiecki, Łódź 2000, s. 64–65; J. Kita, Zofia Libiszowska (18 lutego 1918–6 marca 2000), [w:] 
Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Pro memoria, Łódź 2015, s. 157–161.
20 M. Wierzbicka, B. Jakubowska, Autorki i dzieła – kobiety w polskiej nauce historycznej  
w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Kobieta i kultura…, s. 76.
21 W. Marmon, Habilitacje historyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1918–1939, 
[w:] Środowiska historyczne w II Rzeczpospolitej. Materiały konferencji naukowych w Krakowie  
i Lublinie 1984 i 1985, t. III, red. J. Maternicki, Warszawa 1986, s. 179.
22 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy 
i osiągnięć, Warszawa 1963, s. 281–282.
23 Wolna Wszechnica Polska została utworzona w 1918 r. w Warszawie na bazie Towarzystwa 
Kursów Naukowych, które działalność dydaktyczną rozpoczęły już w 1916 r. Była prywatną szkołą 
wyższą z czterema wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym, Humanistycznym, Technicznym 
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5 miało tytuł profesora. Jednym z dziekanów była Helena Radlińska, profesorem 
w zakresie ekonomii – Zofia Daszyńska-Golińska, profesorem historii – Natalia 
Gąsiorowska.

Wielokrotnie mniejsza liczba kobiet – samodzielnych badaczek w stosunku 
do mężczyzn, spowodowana była m.in. ich późniejszym startem naukowym, a co 
za tym idzie słabiej rozwiniętą siecią kontaktów oraz konserwatywnym klimatem 
polskich uczelni. Okazuje się jednak, iż na tle innych krajów europejskich kariery 
akademickie kobiet w II Rzeczypospolitej nie przedstawiały się aż tak źle. Michelle 
Perrot podkreślała, że w tym samym okresie na francuskich uniwersytetach, 
zwłaszcza w Paryżu, kobiety-akademiczki, stanowiły „element niepożądany”. 
Sorbona w latach 30-tych XX w. zablokowała nominację profesorską germanistki 
Geneviève Bianquis, przewyższającej kwalifikacjami męskiego kontrkandydata, 
tłumacząc decyzję tym, iż głos kobiecy jest zbyt słaby by mógłby być słyszany 
w wielkim audytorium. Pierwsza kobieta humanistka (Marie-Jeanne Dury) miała 
uzyskać tytuł profesorski na Sorbonie dopiero w 1947 r.24.

O ile w międzywojniu szczytem kariery kobiet była habilitacja, o tyle po 
1945 r. upragniona i równie rzadka była profesura zwyczajna. Okres PRL-u nie 
przyniósł lawinowego wzrostu liczby reprezentantek płci pięknej, które zasiliłyby 
szeregi profesorskiego grona. Praca na wyższej uczelni nadal kojarzona była  
z profesją typowo męską, wymagającą takich predyspozycji jak: systematyczność, 
odporność, dysponowanie czasem niezbędnym na rozwój. Kobiety mające więcej 
obowiązków domowych, aktywniej zaangażowane w życie rodzinne, z natury 
rzeczy miały ten czas ograniczony, przez co wydawały się mniej rokującymi 
pracownikami nauki25. Formalnie jednak polityka kadrowa na wyższych 
uczelniach w jednakowym stopniu dotyczyła przedstawicieli obu płci. Wydaje się, 
iż z perspektywy decydentów nie istniała różnica między profesorem mężczyzną 
a kobietą. Jeśli kobiety spełniały warunki awansu, dodatkowo cechowała je 
„postawa demokratyczna” i „ideologiczna czujność”, bez większych przeszkód 
rozwijały swe kariery. Na początku lat 50-tych zajmowały nawet czołowe 
stanowiska związane z odpowiedzialnością za kształt szkolnictwa wyższego. 

i Rolniczym. W ramach Wolnej Wszechnicy działało (od 1919) Collegium Publicum, Studium 
Pracy Społeczno-Oświatowej (od 1925), Studium Skarbowo-Finansowe (od 1926), Studium 
Administracji Komunalnej (od 1926) i Studium Migracyjno-Kolonialne (od 1936). W okresie 
międzywojennym uczelnia specjalizowała się głównie w kształceniu z zakresu nauk społecznych. 
Jako jedna z pierwszych utworzyła odrębny Wydział Pedagogiczny. Wszechnica posiadała również 
studia specjalistyczne w zakresie oświaty pozaszkolnej, kształcenia dorosłych, bibliotekarstwa, 
opieki społecznej etc. Organizowała różnorodne kursy i studia o charakterze dokształcającym, 
doskonalącym umiejętności i podnoszącym kwalifikacje, była również jednostką dokształcająca 
organizatorów życia kulturalnego, oświatowego i gospodarczego kraju, w szczególności nauczycieli. 
Spośród uczelni wyróżniała się dużym odsetkiem studentek (prawie 75% w roku akademickim 
1919/1920, ze spadkiem do 40% w 1928 r.). Wszechnica posiadała jeden oddział zamiejscowy  
w Łodzi (utworzony w 1928 r.). Od 1929 r. dyplomy Wszechnicy były równoważne z uniwersyteckimi. 
W roku akademickim 1938/1939 kształciło się we tam ok. 3000 studentów. Formalnie przestała 
istnieć w 1952 r. Vide: K. Baranowski, Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928–1939, 
Warszawa-Łódź 1977, s. 17–24.
24 M. Perrot, Moja historia kobiet, Warszawa 2009, s. 158. 
25 I. Peszke, Prestiż społeczny a płeć. Kryteria prestiżu zawodów i osób, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1984, s. 169.
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Miały silną pozycję w dziedzinie nauk społecznych (np. w historii kluczową 
rolę odgrywały Natalia Gąsiorowska-Grabowska, Żanna Kormanowa czy 
Celina Bobińska). Kobietom było łatwiej budować silną pozycję (wybić się na 
niezależność) w dziedzinach, na które było zapotrzebowanie władz (np. w historii 
gospodarczej) lub nowej (oryginalnej/niszowej) problematyce, gdzie nie musiały 
stawać do nierównej konkurencji z mężczyznami. Ostatecznie liczba kobiet wśród 
profesorów zwyczajnych do 1989 r. oscylowała w granicach 15%–18%.

Od czasów transformacji ustrojowej do 2007 r. liczba studiujących  
w Polsce kobiet wzrosła pięciokrotnie. Wedle ustaleń Renaty Siemieńskiej kobiety 
osiągnęły przewagę liczebną nad mężczyznami w roku akademickim 1997/1998, 
stanowiąc 56% ogólnej liczby studentów. W latach 1999–2011 proporcja ta wzrosła 
do 60%, kobiety uzyskały również przewagę na studiach doktoranckich (w roku 
akademickim 2007/2008 stanowiły 51% studiujących)26.

Rośnie liczba kobiet z cenzusem naukowym. Nadal jednak utrzymuje się 
sytuacja, w której im wyższy szczebel naukowej kariery, tym mniej kobiet. Na 
początku XXI w. (w 2003 r.) kobiety stanowiły 47% ogólnej liczby doktorów, 
wśród doktorów habilitowanych było ich 32%, profesorów zwyczajnych tylko 
27%27. W roku 2012 wspomniane proporcje nieznacznie się zmieniły na niekorzyść 
kobiet – wśród doktorów kobiety stanowiły 43%, doktorów habilitowanych 32%, 
profesorów 21%28.

Czy można więc mówić o hierarchicznej dyskryminacji płci pięknej  
w nauce? Na pierwszy rzut oka, wspinając się po drabinie naukowego prestiżu 
i władzy, dostrzeżemy zmniejszenie się liczby kobiet. O ile są one licznie 
reprezentowane na szczeblach środkowych (poziom doktoratu), o tyle brakuje 
ich na wyższych. Aby zrozumieć dlaczego kobiety wciąż stanowią mniejszość  
w naukowym establishmencie, należy spojrzeć na uwarunkowania historyczne 
oraz społeczno-kulturowe, a także czynniki ekonomiczne i polityczne, które 
rzutują na pozycję, liczebność i reprezentację poszczególnych płci w nauce29.

Obecna sytuacja wydaje się wypadkową wielu czynników. Nie 
doszukiwałabym się w niej celowej działalności utrudniającej kobietom awans. 
Zaszłości historycznych, późniejszego startu i samodzielności w dziedzinie 
nauki oraz pozornej emancypacji kobiet w okresie PRL-u, nie da się tak łatwo 
przezwyciężyć i szybko nadrobić zaległości. Mimo stosownych dyrektyw Unii 
Europejskiej propagujących równość płci czy powstających z inicjatywy Komisji 
Europejskiej tzw. narodowych strategii ds. kobiet w nauce30, liczba kobiet  

26 R. Siemieńska, Kobiety w (męskim) zawodzie naukowca, [w:] Kobiety dla Polski, Polska dla 
kobiet. Dwadzieścia lat transformacji 1989–2009. Raport, Warszawa 2009, s. 139.
27 Eadem, The Puzzle of Gender Research Productivity in Polish Universities, [w:] Gendered Career 
Trajectories in Academia in Cross-National Perspectives, ed. R. Siemieńska, A. Zimmer, Warszawa 
2007, s. 246.
28 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka” 
2/2013, s. 48.
29 A. Derra, Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i praktyce badawczej, 
Warszawa 2013.
30 Szerzej: E. Oleksy, P. Bunio, Wstęp, [w:] Idealistki, siłaczki, reformatorki. Kobiety w nauce 
polskiej, red. E. Oleksy, Łódź 2007, s. 11–13.
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doktorów habilitowanych i profesorów tytularnych w Polsce spektakularnie nie 
wzrosła.

Przepisy w zakresie kryteriów przyznawania tytułów (zdobywania stopni 
naukowych) są identyczne dla obu płci. Jednakże mnogość ról społecznych,  
w jakich nadal występują kobiety, nakłada na nie sporo dodatkowych obowiązków, 
wymagających wysiłku i samozaparcia w łączeniu kariery naukowej i życia 
rodzinnego31. To może, ale nie musi skutkować wydłużeniem czasu potrzebnego 
na awans! Zależy on od indywidualnych predyspozycji, uzdolnień, umiejętności 
organizacyjnych, wsparcia najbliższych, mądrości mentorów i przystosowania się 
do funkcjonowania we wciąż zdominowanym przez mężczyzn i działającym na 
ich prawach, świecie nauki.

Przy ocenie dorobku starającego się o awans uczonego, nie zwraca się uwagi 
na to, jaką płeć reprezentuje. Poprawność polityczna wręcz nakazuje pomijanie 
tego aspektu. Wiele kobiet nie życzyłoby sobie też „specjalnego” traktowania. 
Myślę jednak, że należy mieć świadomość tego, iż w drodze na naukowy szczyt 
płeć piękna, maszerująca ramię w ramię z mężczyznami, często niesie na swoich 
barkach wielokilogramowy ciężar dodatkowych powinności. Współczesność 
nie wymaga od kobiet heroizmu na miarę tego, który był udziałem minionych 
pokoleń. Niemniej kulturowe uwarunkowania i tkwiące w nich wzorce kobiecości 
i męskości, charakteryzuje nazbyt „długie trwanie”.

Pocieszające jest jednak to, iż uzdolnienia, pasja, głód wiedzy, samozaparcie, 
systematyczność, otwartość na świat i wiara w siebie, niezbędne w karierze 
naukowej, cechują coraz więcej kobiet. Rośnie ich liczba wśród asystentów, co 
w przyszłości może przełożyć się na zmianę proporcji w gronie samodzielnych 
pracowników naukowych32.
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Streszczenie

WALKA POLEK O DOSTĘP DO UNIWERSYTECKIEGO 
WYKSZTAŁCENIA I SAMODZIELNYCH BADAŃ NAUKOWYCH

W artykule zarysowana została droga, jaką musiały przebyć polskie kobiety, aby 
uzyskać samodzielność naukową, począwszy od zdobycia praw do studiowania 
na wyższych uczelniach (schyłek XIX w.), poprzez pierwsze doktoraty (początek  
XX w.) i habilitacje (okres międzywojnia). Autorka postawiła również pytanie o to, 
czy w czasach PRL-u kobiece habilitacje, a następnie profesury, stały się zjawiskiem 
powszechnym? Czy łatwiej było wówczas płci pięknej awansować i skruszyć 
bastion, w którym od dziesięcioleci dominowali mężczyźni? Zwieńczeniem 
artykułu są dane liczbowe obrazujące obecne proporcje kobiet i mężczyzn  
w nauce, ze szczególnym uwzględnieniem doktoratów, habilitacji i profesur.  
Słowa kluczowe: historia nauki, historia kobiet, historia historiografii

Summary

FIGHT FOR WOMEN’S ACCESS TO UNIVERSITY EDUCATION 
AND INDEPENDENT RESEARCH ON THE POLISH LANDS

In the article was draw the road which had to pass women to gain scientific 
independence. The starting point is the fight for access to university studies. Then 
the author presents the number of female students, through the first doctorates 
(beginning of the 20th century) and habilitation (interwar period). The author also 
asked whether or not during the Polish People’s Republic, women’s habilitations 
and professors became commonplace? Had it been easier for the beautiful sex to 
advance and break the bastion, which for decades has dominated men? The article 
ends with figures showing the current proportions of women and men in science, 
with particular emphasis on doctorates, habilitation and professorships.
Keywords: history of science, history of historiography, history of women
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Franciszek Sobalski
(PTH Oddział w Częstochowie)

WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW 
CZĘSTOCHOWSKIEGO RZEMIOSŁA (XVI–XX W.)

Poniżej prezentowane są źródła do dziejów rzemiosła w Częstochowie 
obejmujące czternaście dokumentów z lat 1584–19371. Najstarszy z nich pochodzi 
z 1584 r. i dotyczy tzw. Cechu Wielkiego czyli Pospólnego w Częstochowie. Był 
to dokument fundacyjny i jednocześnie statut cechu. Następne dokumenty z XVII  
i XVIII w. mają charakter ogólny, ale mogą stanowić podstawę do badań działalności 
Cechu Piekarzy w Częstochowie. Dwa z nich zachowały się w oryginale, natomiast 
dwa pozostałe zaginęły podczas II wojny światowej, ale na szczęście ich teksty 
zostały zamieszczone w Pamiętniku uroczystości jubileuszowej 350-lecia istnienia 
Chrześcijańskiego Cechu Piekarzy w Częstochowie oraz poświęcenia sztandaru2. 
Ponieważ praca ta była wydana w bardzo niskim nakładzie, dziś jest ona zupełnie 
nieznana, stąd, jak się wydaje, celowym jest powtórne opublikowanie tychże 
dokumentów3. Warto dodać, że częstochowscy piekarze pełnili niejednokrotnie 

1 Ważniejsza literatura dotycząca częstochowskiego rzemiosła: M. Antoniewicz, A. Bańkowski, 
Statut częstochowskiego cechu rzemiosła ślusarskiego z 1584 r., „Prace Naukowe Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Językoznawstwo” 1988, z. 1; F. Sobalski, Rzemiosło  
w m. Częstochowie i powiecie częstochowskim w okresie kryzysu 1929–1933, „Zaranie Śląskie” 
1964, z. 1; idem, Z badań nad dziejami rzemiosła w Częstochowie, „Ziemia Częstochowska” 
1967, t. VI/VII; idem, 450 lat Cechu Rzemiosł Skórzanych w Częstochowie, Częstochowa 1991;  
Z dziejów rzemiosła Częstochowy, red. L. Kucharski, Częstochowa 1966; B. Urbanowicz, Rzemiosło 
w Częstochowie w okresie międzywojennym (1918–1939), Częstochowa 2004.
2 [A. Radłowski], Pamiętnik uroczystości jubileuszowej 350-lecia istnienia Chrześcijańskiego Cechu 
Piekarzy w Częstochowie oraz poświęcenia sztandaru, Częstochowa 1935. Conf.: S. Krakowski, 
Stara Częstochowa. Studia nad genezą, ustrojem i strukturą ludnościową i gospodarczą Częstochowy 
(1220–1655), Częstochowa 1948, s. 159.
3 W 1962 r. piszący te słowa opracował monografię Dzieje rzemiosła w Częstochowie od XIV w. 
do 1939 r., Częstochowa 1962 [mps, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego  
w Częstochowie] W związku z tym odbywał częste spotkania z przedstawicielami częstochowskiego 
rzemiosła. Na jednym z nich Roman Dąbrowski, starszy Cechu Rzemiosł Różnych (wcześniej 
długoletni starszy Cechu Piekarzy w Częstochowie) wspomniał, że najstarsze dokumenty Cechu 
Piekarzy w Częstochowie przed wrześniem 1939 r. miały być wypożyczone na wystawę rzemiosła  
w Berlinie, skąd ze względu na czas wojny, do Częstochowy już nie wróciły. Nie ulega wątpliwości, że 
chodziło tu o dokumenty częstochowskiego Cechu Piekarzy, które opublikował wcześniej Aleksander 
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ważne funkcje we władzach miasta – byli burmistrzami, ławnikami, rajcami itp. 
Wszystko to zdaje się wskazywać na znaczącą rolę tego rzemiosła w Częstochowie4.

Poza wymienionymi wyżej dokumentami Cechu Piekarzy w Częstochowie 
publikacja obejmuje również dokumenty dotyczące cechów: szewskiego, 
rzeźniczego, ciesielskiego i malarskiego. Dokumenty szósty i siódmy wystawione 
zostały w okresie konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815–1830). Istotne 
znaczenie dla organizacji rzemieślniczych w tym okresie miało postanowienie 
namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 31 grudnia 1816 r. O urządzeniu 
rzemiosł, kunsztów i profesji5. Postanowienie to likwidowało dotychczasowe 
przywileje, wydawane dla poszczególnych cechów, wprowadzając jednolite 
zasady organizacji rzemiosła. Cechy odtąd nazywano oficjalnie zgromadzeniami. 
Wprowadzono przymus tworzenia w miastach zgromadzeń rzemieślniczych, gdy 
w danym mieście było „dziesięciu lub więcej majstrów jednego rzemiosła, kunsztu 
lub profesji”. Coraz częściej były wydawane też konsensy administracyjne na 
prowadzenie rzemiosła. Cechy utraciły monopol na produkcję, a zaczęły pełnić 
głównie funkcje szkoleniowe.

Kolejne dokumenty sporządzone zostały w okresie od połowy XIX do 
początku XX w., a trzynasty i czternasty ilustrują działalność rzemieślniczą  
w okresie międzywojennym. Na końcu zamieszczony został Wykaz cechmistrzów 
Cechu Piekarzy w Częstochowie, pierwotnie sporządzony przez A. Radłowskiego 
najprawdopodobniej na podstawie akt tegoż cechu. Należy zaznaczyć, że 
czterech spośród wymienionych tam cechmistrzów – Wawrzyniec Juramczyk, 
Jacek Kośmidrowicz, Tomasz Kuleszyński i Józef Styrski (Szczerski) – było 
burmistrzami miasta Częstochowy6.

Najstarsze omawiane dokumenty dotyczące dziejów rzemiosła  
w Częstochowie zostały przygotowane do druku według wskazań Instrukcji 
wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku7. Ważniejsze 
stosowane skróty: APCz – Archiwum Państwowe w Częstochowie; CPiekCz  
– Cech Piekarzy w Częstochowie; CRzeźCz – Cech Rzeźniczy w Częstochowie; 
CSzewCz – Cech Szewców w Częstochowie; AmCz – Akta miasta Częstochowy; 
OTRCz – Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Częstochowie. Miejsca 
opuszczone lub nieodczytane wykropkowano.

Radłowski we wspomnianym już wydawnictwie pt. Pamiętnik uroczystości jubileuszowej. Dzięki tej 
publikacji ocalały w formie drukowanej najstarsze dokumenty Cechu Piekarzy w Częstochowie, 
które obecnie są reprodukowane niżej.
4 F. Sobalski, Rzemiosło we władzach miasta Częstochowy w drugiej połowie XVIII w., [w:] 
In honorem Jan Związek, red. A.J. Zakrzewski, „Prace naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty 
Historyczne” 1997, s. 485–487.
5 Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw Wewnętrznych  
i Duchownych, t. I, cz. 2, Warszawa 1866, s. 57–95.
6 Ostatni z wymienionych przybył do Częstochowy w 1764 r. legitymując się „dokumentami 
terminowania pod pieczęcią z Pragi”. Vide: F. Sobalski, Rzemiosło we władzach miasta…, s. 485–487.
7 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, 
Wrocław 1953.
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I. Dokument fundacyjny tzw. Cechu Wielkiego czyli Pospólnego w Często-
chowie, do którego należeli ślusarze, stolarze, stelmachowie, i bednarze. 
Założycielami cechu byli ślusarze. Dok. pap. o rozm. 18 × 28 cm, wydany  
2 lutego 1584 r. (Częstochowa lub Olsztyn)8

Actum feria quinta die Purificationis Beatissimae Mariae Virginis proxima. 
Anno 1584.

Sławni panowie rzemiosła ślusarskiego mieszczanie częstochowscy, mając 
pozwolenie od jegomości pana Joachima Ocieskiego, starosty olsztyńskiego i od 
pana Jana Wyrzyckiego, podstarościego olsztyńskiego na ten czas będącego i od 
sławnych panów – pana burmistrza i rady miasta Częstochowy i od wszystkiego 
pospólstwa ku postanowieniu cechu i porządku cechowego.

A tak za dozwoleniem wyżej mianowanych panów – panowie ślusarze, 
fundatorowie cechu tego, to jest Jan Sieprawski, będąc na ten czas cechmistrzem, 
Wojciech Przezpolebiegaj, Mateusz Niedbała, Jan Częstochowski, Kasper 
Krasnostawski, stelmach Jakub Zgoda, stolarz Stanisław Wieczorek, Jozepan 
Domaradzki, bednarz Jakub Borowski. A także ci wszyscy bracia społecznie 
wziąwszy wzór u tych mistrzów, u których się poczciwie rzemiosła zwyuczyli, 
także tychże, u których wędrując rabiali w wielkich i małych mieściech. Najprzód 
postanowili, iż pan cechmistrz i z bracią ma być posłuszen urzędu miejskiego,  
a przy tem prosimy, aby nam sławni i opatrzni […] nie winował brata ponieważ 
się sami dobrowolnie dajemy posłuszeństwo cechowe. Też który by się brat chciał 
wkupić do cechu naszego, najpierw on ma pokazać, jeśli że jest dobrze wyuczony, 
tak ma tez wmownego9 […] groszy, potem też ma dawać talary do skrzynki, piwa 
dwie beczki z iużyną10, dwa funty wosku. A tenże, jeśli ślusarz ma dać półhak11, 
jeśli bednarz albo stelmach lubo stolarz ma dać miecz. A że chcemy mieć porządek 
i posłuszeństwo który by brat brata naganił, ujmując mu uczciwości, a iż […] 
słuszne świadectwo […] ma odkładać dziesięć złotych do brackiej skrzynki. 
A kiedy który brat przyjmie młodzieńca na uczenie rzemiosła, ma go zaraz 
opowiedzieć panu cechmistrzowi, a w tem ma kosztować dwie niedziele, jeśli mu 
się będzie podobało, tak dopiero ma dać uczeń beczkę piwa z iużyną i funt wosku, 
wmownego grosz. A ma się uczyć trzy lata, a gdy się wyuczy powinien mu mistrz 
dać złoty. A iże w innych mieściech bronią cechy wozić albo nosić nasze roboty  
w dzień targowy, tedy my też to chcemy mieć, aby na nas roboty nie wożono 
[…] w dzień targowy oprócz jarmarku, gdyż my chcemy dać dostatek rzemiosł 
naszych. A co się dotyczy partaczów albo hultajów12, którzy się nieprzystojnie 
rzemiosł zwyuczali, ani postępków, ani posług żadnych nie czynią zamkowi, ani 
miastu, a miejskich pożytków używają. A tak za rozkazaniem i dozwoleniem 
jegomości nasz cech będzie powinien bronić w mili koło miasta nieprzystojnie 

8 Rkps Muzeum Częstochowskie. Dokument ten był publikowany: M. Antoniewicz, A. Bańkowski, 
op. cit., s. 5–22. Conf.: F. Sobalski, Dzieje rzemiosła w Częstochowie …, s. 103–105.
9 Wmowne – opłata, uiszczana do skrzynki cechowej przez nowoprzyjętego ucznia lub 
nowowyzwolonego czeladnika, albo też przy wstąpieniu do cechu.
10 Iużina – poczęstunek, kolacja.
11 Półhak – nieznany bliżej przedmiot.
12 Partacz albo hultaj – rzemieślnik, który wyuczył się zawodu nielegalnie, nie należący do cechu.
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wyuczonym nie robić rzemiosła. A który chce robić niech się do cechu wkupuje,  
z strony kotlarzy, którzy tu przychodzą […] w sprawie kotlarskiego rzemiosła,  
a my to tak dobrze […] lepiej niż oni, tak który by tu chciał oprawować13, najpierw 
ma dać do skrzynki naszego cechu pół złotego. A który by się nie chciał postanowić 
[…] ma dać jako na insze braty postanowiono. Będzie im wolno mieć pieczęć 
swoją cechową, a pod którą będą powinni listy wydawać uczniom swoim […], 
którzy by go potrzebowali za pieniądze ich.

Jan Wyrzycki, podstarości olsztyński 
[Dwie pieczęcie, przyciśnięte tłokiem na wosku i papierze – po lewej stronie 
starostwa olsztyńskiego, po prawej miasta Częstochowy. Pod pieczęcią miejską 
trzy podpisy].

[……………………………………………]
[……………………………………………]       
Stanisław Stachowicz, rajca częstochowski.

II. Dokument wydany przez króla Zygmunta III, potwierdzający przywileje 
Cechu Piekarzy w Częstochowie. Dokument ten o wym. 61½ × 47½ cm 
wydany był 9 września 1625 r., „pisany jest na pergaminie, po polsku, 
zaopatrzony wstępem i zakończeniem łacińskiem, przeciągnięty sznurem, końce 
którego umieszczone są w drewnianem, rzeźbionem pudełku, zalane woskiem 
barwionym, na którem wyciśnięta jest pieczęć królewska”14.

Sigismudus III. Dei Gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithuanie, Russiae 
[…] Amen. Burmistrz z Rada J. K. M. Częstochowej wszem wobec i każdemu 
z osobna komu to wiedzieć należy, że uczciwy Jan Piekarczyk, Mikołaj […] 
Rzemiosła Piekarskiego ze wszystką bracią starszą i młodszą. Mieszczanie 
Częstochowscy przyszedłszy do Urzędu naszego zupełnego Radzieckiego żądali 
od nas consensu na Artykuły ich porządnie spisane. Najprzód to Bractwo Piekarskie 
ma mieć wolność ku wybieraniu Cechmistrzów sami między sobą, którzy mają 
być potwierdzeni od Panów Radnych Częstochowskich. Takowi Cechmistrzowie 
mają być sławy uczciwej i w niczem nienaruszeni, takowym Cechmistrzom mają 
być bracia posłuszni pod winami niżej opisanemi. Do tego który brat chciałby 
się wpisać do Braciej i Cechu tego ma dać najprzód wmownego złoty jeden do 
skrzynki brackiej groszy czterdzieści i ośm, potym ma sprawić kolacją na braci 
albo też miasto kolaciej do skrzynki brackiej ma i powinien oddać puł grzywny. 
Piwa ma dać braciej wszystkiej na chwałę Bożą do Kościoła, także ma służyć 
braciej wszystkiej rok zupełny, a na drugi rok pomagać młodszemu bratu, który 
po nim młodszym zostanie. Który się wda w bractwo cechu naszego, widząc znak 
od Cechmistrzów posłany bez omieszkania, ma iść do Cechu pod winą funta 
wosku do skrzynki brackiej […] co dwie Niedzieli, na której schodzić się mają 
wypić, bracia wszyscy beczek piwa, zezwoliwszy się w bojaźni Bożej i miłości 
braterskiej. Na takiej schadce mają się też bracia składać po szelągu jednym do 
skrzynki brackiej na potrzeby kościoła (którą chcą bracia mieć ku chwale Bożej). 
Do tego mają się też bracia schodzić na każde Suchedni do Cechu, tam się mają 
składać po groszu jednym na wosk także i wigiliej na Mszą Śpiewaną za bracią 

13 Oprawować – pracować.
14 Pamiętnik uroczystości jubileuszowej…, s. 11–14.
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zmarłą; na której mszy mają bywać bracia wszyscy […] także pod funtem wosku 
winy, chyba jeśliby na którego Pan Bóg chorobę przypuścił albo żeby w domu nie 
był a wyświadczył się braciej taki będzie wolen od winy, wten czas mają bracia 
wypić beczkę piwa, w bojaźni Bożej i miłości braterskiej. Do tego jeśliby który brat 
wyniósł tajemn[ice] aby było poświadczone, takiego Urząd karać będzie (grzywną 
winy z bracią) sześciu kwart oleju do lampy kościelnej. Jeśliby kiedykolwiek zwał 
do siebie Pan Burmistrz (Cechmistrzów) z bracią, a nie byłby brat który na takowe 
rozkazanie nie przybył, takiego Urząd karać będzie (grzywną winy), a bracia puł 
Kołodkiem piwa i dwiema funtami wosku. Jeśliby który nie poprzedał chleba, 
którego przed Niedzielą napiekł (a bracia drudzy sprzedali ma taki chleba) nie ma 
żaden z braciej wypiekać chleba świeżego (aże ów brat swój przeda). Jeśliby się 
kiedy przytrafiło, ażeby wszyscy bracia mieli chlebów twardych siła tak rżanych, 
jak i pszennych, tak kołaczy tatarczanych na takie (chleb we środę) świeżego 
wynosić nie maja. A jeśliby który z braciej inaczej uczynił, takiego bracia będą 
karać kłodą piwa i dwiema funtami wosku. Ktoby nie był wkupiony do Cechu 
naszego, aby się żaden nie ważył chleba przedawać w inne dni prócz Targowego 
[…], aby się nie ważył przedawać aże pierwej odda do skrzynki Brackiej puł grosza 
na wosk […] Bożą do Kościoła. A jeśliby się który […] inaczej uczynić, żeby piek 
nie wkupiwszy się albo chleba przedawać prócz dnia targowego, takowemu mają 
bracia z sługą Miejskim […] Częstochowscy zabrać chleb opowiedziawszy się 
Panu Burmistrzowi i oddać go albo do szpitala, albo do Kościoła ubogim. Także  
i ciasta któreby w ten czas u niego zastali. Do tego, aby się żaden nie ważył  
w dzień Niedzielny piec chleba także w święta (prócz żeby tego gwałtowna potrzeba 
była […]) ma się opowiedzieć Panu Burmistrzowi, także Cechmistrzowi, a tak ma 
piec w bojaźni Bożej i wolen będzie od winy. Jeśliby który z braciej Cechowej 
zemrze tedy Cechmistrzowie mają dać trzech braciej do wykopania dołu, a drugich 
trzech na pomoc tym do niesienia brata zmarłego, a drudzy bracia mają iść przy 
ciele z świecami. A jeśliby który nie był z braciej na pogrzebie taki brat ma oddać 
dwa funty wosku do skrzynki Brackiej na chwałę Bożą do Kościoła. Jeśliby też 
który ubogi brat zmarł, a nie miałby za co Mszy nająć, tedy bracia mają na Mszę 
dać ze skrzynki brackiej Xiędzu […] groszy pięć, która Msza być śpiewana i Salve 
nad grobem. A jeśliby po którym bracie zmarłym żona została, a wziąłby ją mąsz 
wtóry, tedy od mąsz ma dać do [skrzynki] brackiej wkupu nowego do połowy,  
a także każdy [Masłek]15 i każda córka, która się wyda za braciej nowego (a będzie 
chciała) […] swym robić.

Przeto zważywszy rzecz być słuszną na pomienionej braciej Cechu 
Piekarskiego i życząc tego, aby rzeczpospolita w Mies[teczku] Częstochowej […] 
J. K. M. mnożyła się i rzem[iosło] Cechu wyżej mianowanego […] się w sprawach 
naszych cechowych […] Artykuły wyżej opisane consens Urzędu naszego pod 
[…] którym consensem, aby prędzy Confirmatia Króla J. M. Pana naszego otrzyma 
[…] Na co dla lepszej wiary i świadectwa pewniejszego pieczęć Urzędu naszego 
miasta Częstochowy przy[kładamy].

[Dalszy tekst nieczytelny]
Sigismundus Rex

15 Masłek – syn lub zięć mistrza; prowadzący warsztat po ojcu lub teściu. Masłek miał ulgi  
w opłatach cechowych, płacił o połowę mniej.
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III. Dokument wydany przez króla Augusta III, potwierdzający przywileje dla 
Cechu Piekarzy w Częstochowie. Przed wyżej podanym dokumentem o wym. 
54 × 38 cm znajduje się następująca uwaga autora Pamiętnika uroczystości 
jubileuszowej…: „przywilej nadany przez króla Augusta III, aprobowany przez 
Radę miasta J.K.M. Częstochowy dnia 6 października 1760 roku, a zatwierdzony 
w styczniu 1761 roku”16.

Augustus III. Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, 
Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Vołhynie, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, 
Smolensciae, Severriae, Czerniechoviae; Necnon Haereditarius Dux Saxoniae et 
Princeps Elector.

Burmistrz y Rada Miasta J.K.M. Częstochowy. Wszem wobec y każdemu  
z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomo czyniemy. Y stanąwszy osobiście 
przed nami y urzędem naszym Sławetni Jacek Kośmidrowicz Cechmistrz, Piotr 
Bartoszewicz, Tomasz Bogucki, Józef Piotrowski, Józef Warecki, Szymon 
Woynarowicz y inni bracia starsi y młodsi Majstrowie Cechu Piekarskiego. 
Miasta tegoż produkowali przed Nami artykuły Profesji swojei piekarskiey  
z dawniejszych pomienionego Cechu Praw y Przywilejów iako to Najiaśniejszych 
Królów Zygmunta z dn. 9 miesiąca lutego roku 1625, Władysława IV w Krakowie 
in Comities nationis dnia 10 miesiąca marca roku 1634 łaskawie nadanych  
y aprobowanych wypisane, a z okoliczności czasu teraźnieyszego na wzór innych 
miast pobliższych sformułowane upraszali nas imieniem wszystkich Braci tegoż 
Cechu Piekarskiego. Im też artykuły z Zwierzchności Urzędu naszego dla tym 
lepszego użytku ich odnowić y utwierdzić raczyli, których artykułów Tenor 
takowy:

Art. 1. Nayprzód to Bractwo Piekarskie ma mieć wolność ku wybieraniu 
Cechmistrzów pomiędzy sobą, którzy maia być potwierdzeni od Panów Radnych 
Częstochowskich. Takowi Cechmistrzowie maia być sławni, uczciwi y w niczym 
nie naruszeni, takowym Cechmistrzom maią być Bracia posłuszni pod winami 
niżey opisanemi.

Art. 2. Prócz tego, który Brat chciałby się wkupić do Braci Cechu naszego 
ma dać nayprzód wmownego złoty ieden, do skrzynki brackiej groszy czterdzieści 
y ośm, potym ma sprawić kolacyą dla Braci albo też miasto kolacyi do Skrzynki 
brackiej ma y powinien oddać grzywnę iedna.

Art. 3. Piwa ma oddać Braci wszystkim beczek sześć a wosku funtów sześć 
do brackiej skrzynki na chwałę Bożą, do kościoła także ma służyć rok zupełny, 
a na drugi rok pomagać ma młodszemu Bratu, który po nim młodszym zostanie.

Art. 4. Który się poda do Cechu naszego widząc znak od Cechmistrzów 
posłany, bez omieszkania ma iść do Cechu, pod winą funtów wosku nie 
odpuszczonego.

Art. 5. Maią też Bracia zchodzić się na każde suchedni do Cechu, tam 
się maia składać na wosk i na Mszę świętą śpiewaną, za Bracią zmarłych, także  
y na wigilie, na którey Mszy maią bywać Bracia wszyscy także pod funtem wosku 
winy, chyba jeżeliby na którego Pan Bóg chorobe przepuścił, albo żeby w domu 

16 Pamiętnik uroczystości jubileuszowej…, s. 15–19.
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nie był.
Art. 6. Do tego jeżeliby też, który Brat wynosił taiemnie Schetków brackich, 

aby był przeświadczony takiego Bracia karać będą winą podług sprawiedliwości.
Art. 7. A ponieważ czasem lub dla złej drogi lub z niedostatku na targ 

mało zboża dowiozą, powinni się Bracia komportować, ażeby się każdemu 
proporcjonalnie kupić dostało a wolnicanom przez połowę. A któryby się Brat 
poważył inaczey, ażeby inszym nie udzielił, takowym popadać będzie winy funtów 
wosku dwa dla Cechu na chwałę Bożą do kościoła. Wolnicanie zaś podpadać będą 
pod winę większą. Tego wszystkiego ma doyrzeć Sław. Cechmistrz z […] tego ma 
dopomóc Magistrat.

Art. 8. Jeżeliby który Brat nie poprzedał chleba któregoby przed Niedzielą 
napiekł a Bracia drudzy poprzedali, na taki chleb nie ma żaden z Braci wynosić 
chleba świeżego, aż on Brat swóy przeda. Jeżeliby kiedy przytrafiło się, ażeby 
wszyscy Bracia mieli chlebów twardych siła tak rżanych, iako y pszennych tak 
kołaczy tatarczanych, na takie chleby we środę świeżego wynosić nie maią,  
a jeżeliby który z Braci inaczej uczynił, takiego Bracia sądzić będą winą do 
Kościoła na chwałę Boską.

Art. 9. Któryby nie był wkupiony do Cechu naszego, aby się żaden nie 
ważył chleba przedawać w mieście oprócz dnia targowego. Do tego, aby się 
żaden mąki nijakiej nie ważył przedawać tatarczaney lub inszey oprócz Braci 
naszych, tylko w dzień targowy lub w Jarmarkach, od którey powinien zapłacić 
do skrzynki brackiej grosz. Także którykolwiek wolnik będzie przedawać, aby się 
nie ważył – aże pierwey odda do skrzynki brackiej na wosk ku służbie Bożey 
groszy trzy. Także y oni, którzy przyieżdżają na Jarmark, od woza płacić powinni 
groszy dwanaście. A jeżeliby się którykowiek ważył inaczey czynić, żeby piekł nie 
wkupiwszy się albo chleb przedawał po mieście kryiomo, lub w domach swoich, 
oprócz targowego, takowemu maią Bracia z sługą mieyskim miasta Częstochowy 
zabrać chleb, opowiedziawszy się Sław. Panu Bumistrzowi, y oddać go Szpitala 
albo do kościoła ubogim, także y ciasto, któreby u niego zastali.

Art. 10. Do tego, aby się nie ważył w dzień niedzielny piec chleba, także  
y w święta, oprócz tego gwałtowna potrzeba była, przytym ma się opowiedzieć 
Sław. P. Burmistrzowi, także y Sław. Cechmistrzowi, a tak ma piec w boiaźni 
Bożej y będzie wolen od winy.

Art. 11. A ponieważ temi czasy wiele namnożyło się Żydów, którzy są 
wiele przeszkodą Cechowi a w większa y w święta uroczyste pieką, w czym ażeby 
protekcyi nie mieli, tey przeszkody powinien będzie doyrzeć Sławetny Cechmistrz 
z Bracią i sługą miejskim opowiedziawszy się Sławetnemu Panu Burmistrzowi  
w czym Magistrat dopomóc obliguje się.

Art. 12. A jeżeli który z Braci cechowych pomrze, tedy Cechmistrzowie 
maią dać trzech Braci do wykopania dołu, a drugich trzech Braci na pomoc tym 
do niesienia Brata zmarłego, a drudzy Bracia maią iść przy ciele z świecami.  
A jeżeliby który z Braci nie był na pogrzebie, taki Brat ma oddać dwa funty wosku 
do skrzynki brackiej na chwałę Boską do kościoła. Jeżeliby też który ubogi brat 
pomarł, a nie miałby za co Mszy naiąc Msza święta ma być śpiewana17.

17 Należy zauważyć, że niektóre postanowienia zawarte w dokumencie Cechu Piekarzy  
w Częstochowie z 1761 r. stanowią powtórzenia postanowień dokumentu z 1625 r. tegoż cechu.
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Art. 13. A jeżeliby po którym Bracie zmarłym żona została, a wziąłby ią 
mąż wtóry, a będzie chciała profeessyi piekarskiej z mężem swym zażywać, także 
Syn y każda Córka, która się wyda z Braci naszey, ma dać do Braci wkupu nowego 
od połowiec tak wosku, iako y trunku, służbę zaś tak Kościołowi Bożemu, iako 
też y miastu, tudzież Cechowi powinien będzie służyć, iak w artykule trzecim 
opisano. A gdyby zaś w rok nie miał się na młodszego Brata skupić, więc powinien 
będzie dotąd służyć, aże się Brat młodszy do służby nagodzi. A ieżeliby Pan Bóg 
z tego świata tegoż Brata zabrał, tedy ów Brat pierwszy powinien będzie służbę 
nazad odebrać ażeby usługa tak kościelna, mieyska y Cechowa nie upadła, po 
zakończeney służbie powinien sprawić kolacyą dla Braci.

Art. 14. Aby wszyscy Bracia gdy obesłani będą od Starszych, do Cechu 
schodzili się y cokolwiek przez Starszych postanowione będzie ku Dobremu, na 
to Bracia drudzy młodzi przystawali, a słowy nie godziwemi przeciw temu nie 
wykraczali, ani potajemnych rad nie wyiawiali, albo nie według postanowienia 
uchwały sobie postępowali podług Starszych wyrozumienia, y uwagi w Cechu 
maią być karani. Kiedy zaś będzie obesłan przez młodszego Brata z rozkazu 
Cechmistrzowskiego, ten Brat powinien być w uczciwości miany, iako osobę 
Cechmistrza na sobie pokazujący, ażeby miał być obelgą nakarmiony, takowy 
karan będzie dwiema funtami wosku na światło do Kościoła Farnego.

My Burmistrz, y Rada Miasta JKM-ci Częstochowy, przychylając się 
do sprawiedliwej prośby wzwyż rzeczonych Magistratów y Braci Cechu 
piekarskiego Miasta tegoż, pomienione Artykuły, iako nic przeciwnego Prawu,  
y dobrym obyczaiom w sobie nie maiące, y owszem do dobrego porządku, y rządu 
należytego służące, zważając czasu teraźniejszego okoliczności przerzeczonemu 
Cechowi piekarskiemu odnowić, y utwierdzić umyśliliśmy, iakoż niniejszym 
Listem naszym odnawiamy, y utwierdzamy aprobacji tychże Artykułów często 
rzeczonemu Cechowi piekarskiemu od Nayiaśniejszego Króla Imci Pana Naszego 
Miłościwego otrzymać pozwalamy. Co dla większej wiary, wagi y waloru 
przy generalnym podpisie, pieczęcią naszą mieyską stwierdzamy. Działo się  
w Częstochowie na Ratuszu, dnia szóstego miesiąca Października Roku Pańskiego 
Tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego, Marcin […] Burmistrz miasta JKM-
ci Częstochowy mpp., Antoni Bielski […] Radzca Częstoch. Piotr Bartoszewicz 
Radzca miasta JKM-ci Częstochowy mpp., Szymon Szczepański Radzca Miasta 
JKM-ci Częstochowy mpp., Feliks […] szat. Pisarz przysięgły Miasta JKM-ci 
Częstochowy, Louis x. Si […] Częstochowa.

IV. Potwierdzenie wypełnienia „młodszeństwa” w Cechu Piekarzy  
w Częstochowie18.

Anno Dni 1715 die 4 Februarii

Za Urzędu Sławetnego Pana Tomasza Żabcika cechmistrzem na ten czas 
będącym, przyszedłszy do Cechu naszego piekarskiego uczciwy Pan Michał 
Bogucki i z małżonką swoją Lucją, który ten pomieniony Pan Brat wypłacił Cech 
od połowy jako masłek i służbę służył według należytości. Po wypełnieniu służby 

18 APCz, CPiekCz 2.
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oddał młodszeństwo Panu Kazimierzowi Koźbiałowi. Tedy widząc Panowie 
Bracia, że się za dosyć Cechowi stało od pana Michała Boguckiego i ze wszystkiego 
zadośćuczynione, ze wszystkiego kwitują mpp19.

V. Wpis do Cechu Piekarzy w Częstochowie20.

W roku Pańskim 1785 dnia 23 maja

Za Urzędu Sław. Pana Ludwika Kołodziejczyka Cechu Piekarskiego, pod 
ten czas cechmistrza będącego, przy godnej prezencyi Sław. Pana Wawrzyńca 
Juramczyka pod ten czas Burmistrza Miasta J. K. Mci21 Częstochowy a przeszłego 
cechmistrza tego cechu oraz przy zupełnej sessyi22 Sław. P. P. Braci, mianowicie: 
Sław. P. Józefa Pisiewicza przeszłego cechmistrza, Sław. P. Łukasza Boguckiego, 
także przeszłego cechmistrza, Sław. P. Wojciecha Myśliwca, Sław. P. Jakuba 
Jędrzejowskiego, Sław. P. Franciszka Kłębowicza, Sław. Antoniego Gorzeńskiego 
oraz przy prezencyi Sław. P. P. Braci tak starszych jak i młodszych Sław. Pan 
Mateusz Kozłowski wziąwszy obowiązek kondycyi Cechu Piekarskiego podług 
Artykułów Prawa wyrażonych też pilnie wypełniwszy, to jest w oddaniu wosku 
funtów sześciu, beczek piwa 6 oraz innych kondycyi, służbę młodszostwa 
wypełniwszy oraz wszelkie kondycye, więc na dniu dzisiejszym a z wyż[ej] 
wyrażonym tegoż Sławętny Zupełny Cech Piekarski ze wszystkiego kwituje 
wiecznie i na wieki i zaraz odebrawszy alabart i oddają Panu Mikołajowi Muskale.

VI. Wpis umowy o naukę ucznia w Cechu Szewców w Starej Częstochowie23.

Działo się w urzędzie Cechu naszego Szewskiego w mieście Starej 
Częstochowie, dnia 30-go listopada 1818 r.

Przed urzędem naszym w przytomności zgromadzonych Braci stawił się 
osobiście Paweł Wojciech Baczyński profesyi naszej majster i obywatel w mieście 
tutejszym obsiadły i oświadczył, że Jana Jędrzejowskiego, Karola i Anny tegoż 
nazwiska małżonków, syna, do właściwej professyi termin do lat 4 – ch od dnia 
dzisiejszego rachując przyjąć życzy sobie, przy tym domagał się, gdy już z próby 
czterech niedzielnej do tego rzemiosła zdolnym i zdatnym okazał się, aby w księgę 
cechową stosownie do Dekretu Królewskiego, w dniu 31 grudnia 1816 roku 
wydanego24, jako uczeń zapisanym został.

Urząd za tym do wniosku Pawła Baczyńskiego, przychylając się, gdy 
wolą matki wzmiankowanego ucznia niemniej onegoż ochotą za zgodną uznał 
takowego pod warunkami niżej wyszczególnić się mającymi, w księgę swoją jako 
ucznia na termin czterech letni zaciągnął, to jest majster biorący ucznia deklarował 

19 Mpp – manu proprio – własnoręcznie.
20 APCz, CPiekCz 3.
21 J.K.Mci – Jego Królewskiej Mości.
22 Zupełna sessya – ogólne zebranie.
23 APCz, CSzewCz 4.
24 Postanowienie namiestnika z 31 XII 1816 r. o urządzeniu rzemiosł, kunsztów i profesji.
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i obowiązywał się temuż pomimo nauki w jednej sztuce, w jakiej szczególniej 
takowego sierotę wydoskonalić podług swej najlepszej wiadomości, wystawić25 
w terminie swem obowiązanym się staje, ale oprócz tego na jego okrycie  
w przeciągu terminu czworo płóciennych spodni, czworo koszul i tyleż butów, 
nadto przy wyzwolinach surdut sukienny, kapelusz i buty jego stanowi przyzwoite 
swem kosztem do jego użycia odda i onego wyzwoliny na czeladnika swym 
podejmie, zaś niniejszego wpisu przepisane koszta w połowie z majstrem opłaci 
stawająca matka.

Gdy to wszystko na sessyi dzisiejszej z strony interesantów dopełnionym 
zostało, protokół zakończono i podpisano.

      +++ Wojciech Baczyński
      +++ Anna Jędrzejowska
      +++ Jan Szkutek starszy
      [podpisy krzyżykami]
      Stanisław Plesiniak podstarszy

VII. Skarga starszych Cechu Szewców w Starej Częstochowie na czeladników 
– „buntowników”, złożona do Komisarza Municypalnego miasta Starej 
Częstochowy26.

Wielmożny Komisarzu Municypalny27 Miasta Starej Częstochowy
W Częstochowie, dnia 3 sierpnia 1824 roku

Podpisany niżej, Urząd Starszych Kunsztu28 Szewskiego obrany przez 
W-go Komisarza, zostając w obowiązku tymże. Gdy atoli bracia młodzi29 jako 
Franciszek Pluciński, będąc już zdawna buntownikiem pierwszym, przybył 
do Urzędu podpisanych, bez żadnego wezwania i żądał, aby robota węgierska 
majstrom innym zabronioną została i oświadczył, iż skoro Urząd Starszych z nim 
zgadzać się nie będzie, wiele z tego powodu wyniknie. A gdy Urząd do jego woli 
przystać nie chciał, skłócił się, miotając niegodziwymi słowami na Urząd jako 
łajdaki, niegodziwi, błazny, nie wartliście być w Urzędzie ja lat sześc majstrem 
jestem, aż na koniec Urząd Starszych, nakazując temuż uszanowanie praw, zelżył  
i też prawo słowami niegodziwymi, których nie śmiem wyznać W – u Komisarz-
owi. Przybrał jeszcze sobie na pomoc Jana Dudkiewicza i wbrew przeciwko 
Urzędowi Starszych z tymże sobie postępuje, bo i tenże w dniu 1 sierpnia około 
godziny 11 (?) w nocy podglądał dom, a gdy za razą trzecią podejrzenia został 
przytrzymanym przez Józefa Bryniarskiego, którego na miejscu zaraz uderzył  
w gębę i dalej z nim postępować chciał, lecz podpisany Urząd usłyszawszy hałas, 

25 Wyzwolić na czeladnika.
26 APCz, CSzewCz 5; F. Sobalski, „Bunty” w Cechu Szewców w Starej Częstochowie z 1825 roku, 
„Ziemia Częstochowska” 1961, t. IV, s. 137–141.
27 Komisarz municypalny – urzędnik miejski, mający pieczę nad rzemiosłem.
28 Kunszt – sztuka, rzemiosło
29 Bracia młodsi – czeladnicy.
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udał się na dwór, zapytując się, co za jeden i czego żąda, odmienił głos niby  
z czeska po niemiecku i oświadczył, że po polsku nie umie, został wprowadzony 
do domu dla uznania, co za człowiek i w domu lżył słowami niegodziwymi tak 
Bryniarskiego, jako i Urząd Starszych, słowami jako chamie, chłopie, furmanie, 
nie wart jesteś być starszym i okazał, iż chce zbić Bryniarskiego, co by był uczynił, 
gdyby nie był obroniony Przy której czynności był przytomnym Józef Mikewicz, 
co i ten dość słów niegodziwych usłyszał. Na koniec jeszcze żadnych zaleceń 
tyczących się czeladzi słuchać nie chcą, gospodę30 buntują, czeladź namawiają 
i przeciw bezecerom31 buntują. Wstąpił także i w te ślady wyżej wymienionych 
buntowników Stanisław Soborski i ten dość niegodziwych słów na podpisanych 
miotał i do dnia dzisiejszego żadnego posłuszeństwa czynić nie chce, bo i teraz 
odmówił, czeladnika od Bryniarskiego i tego mu ciż buntownicy bez wiedzy 
starszych nadali, powinien być ukarany podług artykułu 94 Postanowienia JO 
Księcia Namiestnika32. Bo oni jeszcze buntownicy na większy bunt przeciwko 
starszym, majstrów do podpisu na czyn jakowyś zniewalają. Sami się kłócą  
i szelmują, złodziejstwa zadają, a gdy Urząd [chce] ich [pogodzić], nie chcą, 
walczą przeciwko temuż. 

Z tych przyczyn dopraszamy się W-o Komisarza Municypalnego o ukaranie 
buntowników przeciwko Cechowi i zalecenia tymże dalszego posłuszeństwa.

Oczekując rezolucyi33 W-o Komisarza, zostajemy z głębokim uszanowaniem.

      Najniżsi słudzy
      Krzysztof Fabrycy starszy
      Ignacy Salwiński podsta[rszy]

VIII. Deklaracja czeladzi rzeźniczej w Częstochowie, złożona w obecności 
Urzędu Starszych Zgromadzenia Rzeźniczego w Częstochowie w sprawie 
praw i obowiązków34.

Działo się w mieście Częstochowie, dnia 11/23 listopada 1851 r.
Obrani w dniu 16/28 października r[oku] b[ieżącego] starsi Zgromadzenia 

Rzeźniczego w mieście Częstochowie. Dla uregulowania należytego wszelkich 
stosunków czeladzi rzeźniczej tutejszej dotyczących, jakie taż czeladź względem 
Zgromadzenia i Cechu, względem swych i względem samych siebie zachować 
powinna […]35.

Urząd Starszych Zgromadzenia wezwał w dniu dzisiejszym wszystkich 
czeladników rzeźniczych w mieście tutejszym pracujących, a mianowicie: 
Pawła Roter, Emila Wichurę, Jakuba Kilbel, Jana Klekocińskiego, Augustyna 

30 Gospoda – rodzaj stowarzyszenia, klubu czeladzi szewskiej.
31 Bezecerowie – rzeczoznawcy, którzy oceniali sztukę, przedstawioną przez ucznia podczas 
„wyzwolin”.
32 Art. 94 postanowienia z 1816 r. przewidywał 50 złp kary za odmówienie czeladnika majstrowi.
33 Odpowiedzi,
34 APCz, CRzeźCz 14.
35 Opuszczono dalszą informację o celu zwołania zebrania czeladzi.
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Maciałowicza i Jana Gryczmańskiego, którym cel ich zwołania przedstawiwszy  
i prawo onych obowiązujące36 zrozumiale odczytawszy, przyjął od nich deklaracyą, 
czyli zobowiązanie w tej osnowie:

1 – o. Odczytane prawo i przepisy przyrzekają ściśle i sumiennie przestrzegać. 
Dobra swych majstrów, u których pracować będą z całą pilnować gorliwością  
i wiernością.

2 – o. Bez wiedzy i zezwolenia majstra, a w każdym razie Urzędu 
Starszych od obowiązków oddalać się [nie] będą, czego gdyby się dopuścili,  
w tymże mieście aż do roku cierpieni37 nie będą.

3 – o. Nie będą również ani targować, ani szlachtować, ani pełnić obowiązków 
rzeźniczych – dla szynkarzy, przekupniów i faryniarzy38 – i dla nie wyzwolonych 
i niewypłaconych w Cechu majstrów, czyli fuszerów39.

4 – o. Obowiązują się do skrzynki czeladniczej pod dozorem Starszych 
Zgromadzenia będącej, na wypadek choroby, kalectwa lub braku zatrudnienia, 
którego z nich – składać po złotemu miesięcznie

5 – o. Auflag40, czyli zebranie swoje co 4 tygodnie odbywać będą,  
a rachunek41 co pół roku.

6 – o. Przestrzegać będą względem siebie wszelkiej przyzwoitości 
i moralności, a dla wszystkich majstrów zachowywać będą uszanowanie  
i posłuszeństwo, w czem do którego należy.

7 – o. W razie uchybienia42 poddają się karze, jaką Urząd Starszych na 
nich wymierzy – kara ta ściągać się ma i do tych czeladzi, którzyby złe postępki 
innych czeladzi, przeciwne moralności, przepisom, dobru Zgromadzenia taili i nie 
donosili.

8 – o. Każden czeladnik, który dostanie od majstra uwolnienie może  
u drugich w temże mieście pracować, a jeżeli się sam oddali, nie może w temże 
mieście, aż dopiero po upływie roku i za udowodnieniem pracy i powolności43 swojej.

Na starszego czeladnika losem obrali Jakuba Kilbel. W dowód czego 
podpisali się.

      Emil Wichura
   Starsi   Paweł Roter
   Knast   Jakub Kilbel
   Ig. Kasperkiewicz Jan Gryczmański
      +++ Augustyn Maciałowicz
      +++ Jan Klekociński
     [dwa ostatnie podpisy krzyżykami]

36 Por. odpowiednie artykuły postanowienia ks. namiestnika z 1816 r. dotyczące czeladzi.
37 Tu w znaczeniu nie otrzymają zatrudnienia.
38 Faryniarze – handlarze cukrem, którzy prowadzili też handel różnymi artykułami spożywczymi.
39 Fuszerzy – prowadzący nielegalnie warsztaty rzemieślnicze.
40 Auflag – ogólne zebranie czeladników w branży rzeźniczej.
41 Rachunek – tu w znaczeniu sprawozdanie rachunkowe.
42 W przypadku niestosowania się do przyjętej deklaracji.
43 Jeżeli czeladnik samowolnie opuścił majstra, to dopiero po roku mógł otrzymać zatrudnienie  
w mieście.
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IX. Skarga Urzędu Starszych Zgromadzenia Ciesielskiego w Częstochowie, 
złożona do Prezydenta Miasta Częstochowy na majstrów ciesielskich, 
przybywających z zagranicy44.

Do Wielmożnego Prezydenta Miasta Częstochowy, Asesora Kolegialnego.

Urząd Starszych Zgromadzenia Ciesielskiego wnosi swe zażalenie p[rze-
ciw]ko majstrom zagranicznym45, a to w sposób następujący.

Przed paru miesiącami podaliśmy prośbę do Wielmożnego Prezydenta  
o rozmaitych nadużyciach, która przyjętą została z zapewnieniem nas, abyśmy 
byli spokojnymi i, że zagraniczni majstrowie, którzy obejmują roboty ciesielskie 
tu w mieście będą w obowiązku opłacać każden od siebie i swych ludzi do Cechu. 
Aż i do dziś dnia nie widzimy żadnego skutku, ale owszem doznajemy wielkiej 
nieprzyjemności z ich strony, bo majstrowie zagraniczni prawie za nic nas uważają, 
a to z tych przyczyn, że zabraliśmy [im] statki ciesielskie, to jest topory, siekiery 
itp. z fabryki pana Wodzyńskiego46 i takowe złożyliśmy w biurze miejscowego 
Magistratu, a to dlatego, by cieśle wylegitymowali się iż są rzeczywiście 
majstrami, bo my do obecnej chwili o tem nie posiadamy żadnej wiadomości, 
ponieważ wcale w Zgromadzeniu naszym nie są meldowani. Jakkolwiek bądź, 
Wielmożny Prezydencie, ponieważ wiadomo, iż my zaprowadzili Cech nasz, 
sprawili światło, opłacamy kanony47, a oprócz tego ponosimy inne ciężary 
publiczne jako też rządowe, a wpływu nie widzimy. Z tych więc powodów 
ośmielamy się błagać pokornie, by Wielmożny Prezydent raczył łaskawie polecić 
panu Asesorowi, by tenże wydał nam upoważnienie do spisania wszystkich cieśli 
zagranicznych, którzy tu w mieście Częstochowie pracują, a to dlatego, by ciż 
jakąś korzyść wnieśli do lady48 naszej, przy czem, nadmieniamy, że jest to dla nas 
przykre, że wszystkie Cechy występują z chorągwiami w dni galowe, a my nie 
możemy, co jest powodem tego, iż dużo zagranicznych jest nagromadzonych, a nie 
przynoszą do Cechu naszego żadnych korzyści. Oczekujemy pomyślnej rezolucyi, 
że Wielmożny Prezydent do naszego wniosku przychylić się raczy i zagranicznym 
poleci, aby ci, którzy tu w mieście pracują zgłosili się do Cechu naszego i z nami 
co do ugody porozumieli się.

Pozostajemy dla Wielmożnego Prezydenta z wysokim szacunkiem.

      Wojciech Kozakiewicz
      Marcin Wienczuler

Częstochowa, dnia 19 maja 1860 r.

44 APCz, AmCz 1608; F. Sobalski, Skargi cechów ciesielskiego i malarskiego w Częstochowie, 
„Polska Sztuka Ludowa” 1965, nr 3, s. 176.
45 Przybywający do Częstochowy, głównie ze Śląska.
46 Fabryka bliżej nieznana.
47 Kanon – podatek opłacany przez rzemieślników.
48 Tu skrzynka cechowa.
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X. Skarga Urzędu Starszych Zgromadzenia Malarskiego w Częstochowie, 
złożona do Prezydenta Miasta Częstochowy na malarzy, przybywających  
z zagranicy49.

Do Wielmożnego Prezydenta Miasta Częstochowy

Od Urzędu Starszych Zgromadzenia Malarskiego Miasta Częstochowy

Od niejakiego czasu w mieście tutejszym pojawiła się kompania50 malarzy 
zagranicznych, a podejmują się wszelkich robót, skutkiem czego niektórzy 
członkowie tegoż Zgromadzenia w mieście tutejszym od dawna osiadli i ponoszący 
wszelkie ciężary i podatki dla braku roboty całkiem do upadku przyprowadzeni 
zostali. Zatem Urząd Starszych, wchodząc w położenie krytyczne tych członków 
ma zaszczyt udać się z niniejszą prośbą do W-go Prezydenta, aby raczył malarzom 
zagranicznym nie dozwolić fuszerowania51 po mieście, a w ostatnim razie, aby ci 
dopełnili przepisy dla Zgromadzeń tutejszych wydane, to jest, aby zawiśli byli od 
Urzędu Starszych, a ten im roboty wskazywać będzie, następnie winni na równi 
z krajowcami ponosić opłaty i ciężary niestałe, jak dziś co od wszystkiego wolni 
zostają i swobodnie fuszerują, a krajowiec obojętnym okiem patrzeć musi na to.

Urząd Starszych ma nieomylną nadzieję, że W-ny Prezydent zbadawszy 
łaskawie ten przedmiot raczy rychły skutek zapewnić.

Zostajemy z głębokim uszanowaniem.

      Starszy: Kaliński
    [pieczęć cechu]
      Podstarszy: Urbański

Częstochowa, dnia 26 kwietnia 1861 roku.

XI. Pismo okólne Prezydenta Miasta Częstochowy, skierowane do miejscowych 
piekarzy w sprawie założenia stałych wag w punktach sprzedaży chleba52.

Okólnik do miejscowych piekarzy

Skoro na tylokrotne rozporządzenia moje, dotąd nie widzę w jatkach 
piekarskich53 przy stołach umocowanych dokładnie wag, na które każden piekarz 
wedle ustanowionej taksy obowiązany chleb tak rżany54, jak pszenny sprzedawać  
– przeto polecam im po raz ostatni, aby od daty dzisiejszej przy każdym stoliku 
była dokładnie przymocowana waga na wykrzywionym łukowato pręcie żelaznym, 

49 APCz, AmCz 1608.
50 Kompania – liczna grupa.
51 Fuszerowanie – nielegalne wykonywanie rzemiosła.
52 APCz, AmCz 1608.
53 Jatki piekarskie – punkty sprzedaży chleba: sklepy, stragany, budki.
54 Rżany – żytni.
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zawieszona trwale, nie chwilowo, gdyż przy pierwszej rewizyi, jeżeli dostrzegę sam 
lub ktokolwiek z urzędników Magistratu, albo Straż Ziemska, że to dopełnionym 
nie będzie, pociągnę winnego piekarza do najsurowszej odpowiedzialności i kary 
pieniężnej, a za każdą razą o stopień wyżej, przy trzecim zaś dostrzeżeniu piekarz 
pozbawiony zostanie prowadzenia procederu55 i konsens56 odebranym będzie.

Na dowód, że rozporządzenie to przeczytali, zrozumieli, a w końcu 
zastosować się zdeklarowali – niniejszy okólnik własnoręcznie podpisać mają.

Częstochowa, dnia 20 lipca /1 sierpnia/ 1868 r.
[Pieczęć okrągła z orłem rosyjskim i napisem: Powiat Wieluński. Magistrat 

m. Częstochowy]
[Na odwrotnej stronie okólnika 27 podpisów]

XII. Właściciele piekarń w Częstochowie zawiadamiają czeladników, że nie 
mogą prowadzić zakładów na obecnych warunkach57.

Zawiadomienie

W dniu dzisiejszym zebrani właściciele piekarń miasta Częstochowy doszli 
do przekonania, że na warunkach obecnych nie mogą prowadzić dalej piekarń. 
Przeto niniejszym zawiadamiają p.p. Czeladź, że z dniem 19 sierpnia 1906 roku 
tylko prowadzić mogą na następujących warunkach, w przeciwnym zaś razie  
z powyższą datą zamykają piekarnie.

1) Płace czeladzi. Werkmajster58 11 rubli, wejskneter59 10 rubli, kisior60 9 rb, 
pomocnik 7 rb. tygodniowo.

2) Chłopcy 1-szy rok 1 rubel tygodniowo, stół61 i mieszkanie, 2 rok 2 ruble, 
3 rok 3 ruble.

3) Dzień zajęcia liczy się 10 godzin pracy; dzień pracy liczy się od chwili 
wyrzucenia ciasta na bojtę62, w razie opóźnienia z winy czeladzi obowiązani 
wykończyć rozpoczętą robotę.

4) W sobotę robota kończy się o godzinie 6 wieczorem i zaczyna się  
w niedzielę o godzinie 7 wieczorem.

5) Pieczywo winno być rozwiezione bezwarunkowo w sobotę.
6) Właściciel piekarni ma tylko prawo usuwać i przyjmować pracowników 

55 Proceder – prowadzenie handlu, rzemiosła itp.
56 Konsens – zezwolenie administracyjne na prowadzenie handlu, rzemiosła itp.
57 Druk ulotny, APCz, CPiekCz. Było to swego rodzaju ultimatum właścicieli piekarni wobec 
czeladników. W latach 1905–1906 w Częstochowie miały miejsce strajki czeladników piekarskich 
oraz różne zatargi pomiędzy czeladnikami i właścicielami piekarń, co stanowiło część wydarzeń 
związanych z Rewolucją 1905–1906. Vide: W. Palus, Życie społeczno-polityczne w Częstochowie  
w latach rewolucji 1905–1907, Częstochowa 2003.
58 Werkmajster – piecowy.
59 Wejskneter – zatrudniony przy wypieku bułek.
60 Kisior – zatrudniony przy wypieku pieczywa kwaszonego (żytniego)
61 Stół – tu w znaczeniu wyżywienia.
62 Bojta – dzieża
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bez narzucania ze strony czeladzi. Stałych za wymówieniem 14 dniowym.
7) Próba pracowników liczy się do 7 dni.

    Ogół właścicieli piekarń chrześcijańskich.

XIII. Memoriał Centralnego Związku Robotników Przemysłu Skórzanego  
i Pokrewnych w Polsce Oddział w Częstochowie do Zarządu Cechu Szewców 
Chrześcijan w Częstochowie w sprawie unormowania warunków pracy  
i płacy63.

Centralny Związek Robotników Przemysłu Skórzanego i Pokr[ewnych]  
w Polsce Oddział Częstochowa, ul. Aleja Wolności Nr 48. L.dz.12/32. Częstochowa, 
dn[ia] 2 marca 1932 r.

Do Zarządu Cechu Szewców Chrześcijan w Częstochowie, 1 – Aleja Nr 9.

Memoriał

Wskutek niskich płac robotników szewskich64, zatrudnionych u Panów, 
przez co poziom utrzymania ich i ich rodzin obniżył się wprost do katastrofalnego 
stanu tak, że nie może być mowy o tem, by móc zaspokoić najniezbędniejsze 
potrzeby życiowe, robotnicy szewscy postanowili żądać uregulowania płac  
w przemyśle skórzanym.

Zarząd Centralnego Związku Robotników Przemysłu Skórzanego  
i Pokrewnych w Polsce Oddział w Częstochowie, Aleja Wolności Nr 48 
– stosownie do żądań robotników szewskich postanowił wysunąć żądania  
w kierunku unormowania warunków pracy i płacy […]65.

§ 1. Przyjmowanie i oddalanie robotników szewskich odbywa się za 
pośrednictwem Cent[ralnego] Zw[iązku] Przem[ysłu] Skórzanego.

§ 2.Domagamy się zniesienia chałupnictwa a zakładania przez 
przedsiębiorców obuwianych – warsztatów.

§ 3. Domagamy się dla wszystkich robotników szewskich wydania im 
książeczek obrachunkowych.

§ 4. Domagamy się ubezpieczenia w Funduszu Bezrobocia na wypadek 
braku pracy, jak również ubezpieczenia wszystkich robotników w Pow[iatowej] 
Kasie Chorych.

§ 5.Domagamy się udzielania robotnikom szewskim urlopów w myśl 
ustawy o urlopach.

§ 6. Wydawanie robót poza Częstochowę66 winno się odbywać z wiedzą 
Centr[alnego] Zw[iązku] Rob[otników] Przem[ysłu] Skórzanego.

63 APCz, CSzewCz.
64 Robotnicy szewscy – majstrowie lub czeladnicy nie prowadzący własnych warsztatów, lecz 
pracujący w cudzych warsztatach lub jako chałupnicy dla nakładców.
65 Opuszczono projekt szczegółowego cennika na roboty szewskie.
66 Właściciele warsztatów w Częstochowie korzystali często z usług szewców – chałupników, niekiedy 
z odległych miejscowości, jak na przykład z powiatów radomszczańskiego i włoszczowskiego.
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§ 7.Żądamy dla robotników szewskich dwa razy w miesiącu bezpłatn[ych] 
kwit[ów] do łaźni.

Odpowiedzi na powyższy memoriał Zarząd Centr[alnego] Związku oczekuje 
w przepisowo ustalonym czasie, tj. dni 14 – tu, w którym to okresie oczekiwać 
będziemy zawiadomienia o odbyciu wspólnej konferencji, celem zawarcia umowy 
zbiorowej na rok 1932.

Wybór miejsca i dnia pozostawiamy Panom67.

XIV. Pismo Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Częstochowie do 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu w sprawie zwiększenia liczby 
miejsc dla uczniów w istniejących tu publicznych szkołach dokształcających 
zawodowych68.

Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze w Częstochowie, mające 
na celu uregulowanie spraw zawodowych, jako też wytworzenie licznego, 
zorganizowanego i wykwalifikowanego rzemiosła zwraca [się] z uprzejmą 
prośbą o łaskawą interwencję u Pana Wojewody Kieleckiego, by Zarząd Miejski 
m. Częstochowy oraz Wydział Powiatowy w Częstochowie w układanych 
preliminarzach budżetowych wstawili odpowiednie kwoty na utrzymanie 
Publicznych Szkół Dokształcających Zawodowych w Częstochowie tak, by w roku 
szkolnym 1938/39 mogli być przyjęci do Szkół wszyscy kandydaci – terminatorzy 
i młodociani, pragnący zdobycia niezbędnej im wiedzy zawodowej.

Wiadomo wszystkim jest, że w Publicznych Szkołach Dokształcających 
Zawodowych Nr 1 i 2 w Częstochowie wskutek ograniczonej ilości miejsc w roku 
szkolnym 1936/37 oraz 1937/38 nie przyjęto kilkaset młodzieży pragnącej zadość 
uczynić obowiązkowi szkolnemu. Młodzież ta oczekuje całymi latami swej kolejki 
na przyjęcie do Szkoły i wskutek tego we właściwym czasie nie bywa dopuszczana 
do egzaminów czeladniczych. Taki stan rzeczy odbija się niekorzystnie nie tylko 
na życiu terminatora, czy też młodocianego, ale przede wszystkiem na życiu 
gospodarczym miasta Częstochowy i okolicy.

Tymczasem art. 9 ustawy o pracy młodocianych i kobiet (Dz.U. R.P. Nr 
65, poz. 636 r. 1924) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej 
w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego  
o wykonaniu obowiązku szkolnego przez młodocianych (Dz.U.R.P. Nr 4 z roku 
1925, poz. 40), wreszcie art. 113 ustawy z dn. 7 czerwca 1927 r. (Dz.U.R.P. Nr 
53, poz. 468) wyraźnie na wszystkich młodocianych, terminatorów i uczniów 
przemysłowych nakłada obowiązek uczęszczania do Publicznych Szkół 
Dokształcających Zawodowych.

Dalej regulaminy Komisji Egzaminacyjnych Mistrzowskich i Czeladniczych, 
obowiązujące na terenie całej Rzeczypospolitej, w Województwie Kieleckim za-
twierdzone przez P. Wojewodę decyzją z dnia 20 września 1937 r. Nr.P.H.I.15/1/37 
warunkują dopuszczenie do wymienionych wyżej egzaminów posiadaniem przez 
petenta świadectwa ukończenia Szkoły Dokształcającej Zawodowej.

Nadto art. 125 oraz 12 Ustawy Przemysłowej z dnia 7.VI.1927 r. przewiduje 

67 Nie ustalono, czy wspólna konferencja doszła do skutku.
68 Kopia, mps, APCz, OTRCz.
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kary w drodze administracyjnej dla winnych zaniedbania obowiązku szkolnego, 
a mianowicie: 1) pracodawca grzywną do 1000 zł. oraz aresztem do 14 dni i 2) 
uczeń grzywną do 100 zł.

Wyżej wymienione ustawy i rozporządzenia dowodzą, że i władzom 
państwowym nie jest obojętna sprawa rzemieślniczych i fabrycznych 
terminatorów, gdyż postęp techniczny i zróżnicowanie dziedzin wytwórczości 
oraz wciąż zmieniające się zapotrzebowanie rynku nakłada na rzemiosło  
i młodzież rzemieślniczą obowiązek ciągłego pogłębiania kwalifikacji tech-
nicznych i zawodowych.

Ponieważ rzemiosło jest zdrową formą produkcji o wielkich walorach 
społecznych oraz stanowi doniosły czynnik w aprowizacji żywnościowej  
i zaopatrzeniu technicznym armii, przeto sądzimy, że prośba nasza zostanie 
uwzględniona ku pożytkowi społeczeństwa.

      Kreślimy się z poważaniem

XV. Wykaz cechmistrzów Cechu Piekarzy w Częstochowie69. 

Lata od do   Imię i nazwisko cechmistrza

1731–1744   Tomasz Bogucki
1745–1749   Wojciech Myśliwiec
1750–1758   Piotr Bartoszewicz
1759–1762   Jacek Kośmidrowicz
1763–1764   Łukasz Bogucki
1765–1770   Szymon Wojnarowicz
1771–1773   Jan Marcewicz
1774–1775   Wawrzyniec Juramczyk
1776–1777   Łukasz Bogucki
1778–1783   Wawrzyniec Juramczyk
1783–1785   Ludwik Kołodziejczyk
1786–1788   Wojciech Bogucki
1788–20 XII   Tomasz Kuleszyński
1789–4 III   Józef Styrski
1790–1792   Wojciech Bogucki
1792–1793   Bartłomiej Kulczyk
1793–1795   Mikołaj Muskalski
1795–1796   Szymon Dziubandowicz
1797–1799   Józef Styrski
1799–1807   Łukasz Majewski
1807–1815   Tomasz Godła [lub Gołda]
1816–    Mikołaj Pociszkowski

69 Pamiętnik uroczystości jubileuszowej…, s. 21–22.
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Streszczenie

WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW 
CZĘSTOCHOWSKIEGO RZEMIOSŁA (XVI–XX W.)

Prezentowane źródła do dziejów rzemiosła w Częstochowie obejmują czternaście 
dokumentów z lat 1584–1937. Najstarszym z nich jest dokument fundacyjny,  
a zarazem statut Cechu Wielkiego z 1584 r. Dzięki niemu można przeanalizować 
sposób funkcjonowania owej organizacji oraz szereg innych istotnych kwestii. 
Cztery kolejne dokumenty pochodzą z XVII i XVIII w., a związane są  
z działalnością Cechu Piekarzy. Mają one charakter ogólny, ale mogą stanowić 
podstawę do badania działalności tegoż cechu, którego członkowie pełnili wówczas 
często ważne funkcje we władzach miasta – byli burmistrzami, ławnikami, rajcami 
itp. Publikacja obejmuje również dokumenty dotyczące cechów: szewskiego, 
rzeźniczego, ciesielskiego i malarskiego z XIX i pierwszej połowy XX w. Na 
końcu zamieszczony został Wykaz cechmistrzów Cechu Piekarzy w Częstochowie, 
pierwotnie sporządzony przez A. Radłowskiego najprawdopodobniej na podstawie 
akt tegoż cechu.
Słowa kluczowe: Częstochowa, cechy, rzemiosło

Summary

THE SELECTION OF SOURCE TEXTS ABOUT THE HISTORY OF 
CZESTOCHOWA CRAFT (XVI–XX C.)

The presented sources about the history of trade in Czestochowa contain fourteen 
documents from the years 1584–1937. The oldest one is a founding document and 
a statute of the Great Guild from 1584. Thanks to tis document the method of the 
functioning of this organisation and many other issues are possible to analyse. 
The next four documents from the XVII and XVIII are connected with the Bakers 
Guild. They are general but they can be the basis for studying the activity of this 
guild, the members of which were important people in the governments of cities 
- they were mayors, assessors, councillors and so on. The publication contains 
also the documents about different guilds: shoemakers, butchers, carpenters and 
painters from the XIX and the first half of the XX century. At the end there is  
a Register of the guildmasters of the Bakers Guild in Czestochowa originally made 
by A. Radłowski probably on the basis of the files of this guild.
Keywords: Czestochowa, guilds, craft 

(translated by Kamila Chmielewska)
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Przemysław Gorzałka
(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

O „POLSKICH KOBIETACH WALCZĄCYCH JAK TYGRYSY” 
– RELACJA LOUISA LOCHNERA Z PODRÓŻY DO 

CZĘSTOCHOWY WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

Okrucieństwo, jakiego doświadczyło społeczeństwo polskie podczas  
II wojny światowej ze strony niemieckiego okupanta i jego skalę, trudno porównać 
z jakimkolwiek innym, za wyjątkiem masowych zbrodni popełnianymi przez 
Niemców na obywatelach Związku Radzieckiego1. Zbrodnie te wydają się być tym 
boleśniejsze, iż w wielu przypadkach ich sprawcy nie ponieśli za nie praktycznie 
żadnej odpowiedzialności. Co więcej, prawda historyczna dotycząca tamtych 
krwawych lat jest przeinaczana, wypaczana czy wręcz zakłamywana. Ciekawym 
tego przykładem może być funkcjonowanie w obiegu ogólnoświatowym pojęcia 
„polskie obozy śmierci”, która to kwestia zyskała ostatnimi czasy rozgłoś za 
sprawą procesu, jaki wytoczył niemieckiej telewizji ZDF były polski więzień 
obozu w Auschwitz – Karol Tendera.

Jedną z licznych brutalnych zbrodni popełnianych przez Niemców na 
ziemiach polskich podczas II wojny była masakra ludności cywilnej miasta 
Częstochowy dokonana 4 września 1939 r., nazwana „krwawym poniedziałkiem”. 
Okoliczności tych wydarzeń zostały w literaturze dość dokładnie przedstawione. 
Opublikowano też wiele źródeł opisujących tamte makabryczne wypadki, wśród 
których niewątpliwie największe znaczenie ma relacja Bolesława Kurkowskiego, 
pracownika Zarządu Miejskiego w Częstochowie, nadzorującego z ramienia tegoż 
zarządu prace ekshumacyjne (prowadzone w lutym i marcu 1940 r.)2.

Czytając opracowania historyczne dotyczące tej „największej zbrodni 

1 Oczywiście niezwykle boleśnie doświadczonym narodem tamtych tragicznych lat był naród 
żydowski, ale warto mieć na uwadze fakt, iż nie posiadał on wtedy własnego państwa, zaś dotknięci 
przez Holocaust Żydzi byli obywatelami Polski, ZSRR i innych państw Europy.
2 B. Kurkowski, Z krwawych dni Częstochowy, Częstochowa 2009. Wspomnienia te opracowane 
zostało przez historyków z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, a wydane wspólnym 
wysiłkiem przez Muzeum Częstochowskie i Archiwum Państwowe w Częstochowie. Oprócz relacji 
Kurkowskiego, dotyczących wydarzeń z 4 września, zawiera również dokładny opis ekshumacji 
pomordowanych częstochowian jego autorstwa wraz z wyszczególnieniem miejsc mordu i listami 
ofiar. Dodatkowo w aneksie dołączono kilkanaście relacji innych świadków zbrodni, a także 
kilkadziesiąt fotokopii protokołów ekshumacyjnych. 
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w historii naszego miasta”3 natrafić można na informację o dość niecodziennej 
wizycie w Częstochowie – mianowicie 5 września miasto odwiedził Louis  
P. Lochner, szef berlińskiego biura Associated Press4. Miał on potwierdzić, iż  
w wyniku zajęcia Częstochowy przez wojska niemieckie nie ucierpiał klasztor na 
Jasnej Górze, co rzeczywiście uczynił i co zostało znakomicie wykorzystane przez 
propagandę niemiecką5. 

O ile sama wizyta Lochnera odnotowywana jest w opracowaniach 
dotyczących „krwawego poniedziałku”, to jego relacja nigdzie dotąd nie była 
przytaczana w całości. Co prawda nie wnosi ona wiele nowego do poznania 
okoliczności zbrodni Wehrmachtu z 4 września 1939 r., jednakże sposób jej 
wykorzystania jest bardzo istotnym świadectwem metod manipulacji światową 
opinią publiczną przez niemiecką propagandę. Propagandę, której jednym z celów 
było ukrycie prawdy o masowych zbrodniach dokonywanych przez żołnierzy 
niemieckich6.

Zanim zajmiemy się kulisami wizyty amerykańskiego dziennikarza  
w Częstochowie wypada pokrótce opisać okoliczności, w jakich miasto zostało 
zdobyte przez wojska niemieckie, a także zrelacjonować przebieg „krwawego 
poniedziałku”. Następnie niezbędne będzie przedstawienie opinii, tak z polskiej 
jak i niemieckiej strony, dotyczących przyczyny tragicznych wrześniowych 
wypadków. Na koniec, w oparciu m.in. o artykuł prasowy Lochnera, postaramy 
się przedstawić własną ocenę tamtych wydarzeń.

W związku ze spodziewaną agresją niemiecką obronę Częstochowy i okolic 
miasta powierzono częstochowskiej 7. Dywizji Piechoty, dowodzonej przez gen. 
bryg. Janusza Gąsiorowskiego, wchodzącej w skład Armii Kraków gen. bryg. 
Antoniego Szyllinga. Ponieważ miasto znajdowało się 30 km od ówczesnej granicy 
z Niemcami, a jednocześnie było ważnym ośrodkiem przemysłowym i istotnym 
węzłem komunikacyjnym, zakładano podjęcie walki przez żołnierzy 7. DP 
natychmiast po przekroczeniu granic państwa przez wojska niemieckie. Główną 

3 Tak określa „krwawy poniedziałek” Wiesław Paszkowski dodając w przypisie, iż była to też jedna 
z największych zbrodni dokonanych przez Niemców we wrześniu 1939 r. Vide: W. Paszkowski, 
Wstęp, [w:] B. Kurkowski, op. cit., s. 5. Podobnie stwierdza Johen Böhler – vide: idem, Zbrodnie 
Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna, Kraków 2009, s. 115.
4 Jan Pietrzykowski podaje 4 września jako datę wizyty Lochnera, tak samo stwierdza Janusz 
Zbudniewek. Inni autorzy, jak np. Johen Böhler, Tadeusz Dubicki i Robert Majzner, wymieniają  
5 września. Właściwą datą w świetle relacji samego Lochnera jest 5 września. Jego wrażenia z wizyty 
na froncie, w tym na Jasnej Górze, ukazały się w prasie amerykańskiej 6 września, natomiast on sam 
pisze, iż będąc już w Częstochowie został poinformowany przez niemieckiego oficera, że dzień 
wcześniej polscy partyzanci ostrzelali żołnierzy niemieckich zabijając kilku z nich (oficjalna wersja 
niemiecka dot. „krwawego poniedziałku”). Vide: „The Lowell Sun”, 6 September 1939, p. 5; „The 
Morning Herald”, 6 September 1939, p. 5; J. Pietrzykowski, Cień swastyki nad Jasną Górą, Katowice 
1985, s. 18–19; J. Zbudniewek, Jasna Góra w okresie okupacji hitlerowskiej, Kraków 1991, s. 58;  
T. Dubicki, R. Majzner, Pierwsze dni okupacji, [w:] Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. III:  
W czasach Polski Odrodzonej i drugiej wojny światowej 1918–1945, red. R. Szwed, Częstochowa 
2006, s. 431; J. Böhler, Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce, Kraków 2011, s. 182.
5 J. Böhler, Najazd 1939…, s. 182–183.
6 O działaniach propagandy niemieckiej związanej z plotką o zbombardowaniu Jasnej Góry vide:  
J. Pietrzykowski, Hitlerowcy…, s. 49–50; J. Zbudniewek, op. cit., s. 87–89. 
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pozycję obronną przygotowano pod Częstochową, w oparciu o podmiejskie 
wioski: Kiedrzyn, Kawodrza, Zacisze, Błeszno (tzw. reduta częstochowska). Do 
opóźnienia uderzenia sił nieprzyjaciela na pozycję główną przeznaczono trzy 
oddziały wydzielone: O.W. „Kłobuck”, O.W. „Truskolasy” i O.W. „Lubliniec”7. 
Stanowiska 7. DP zostały wzmocnione przez system umocnień obejmujący pola 
minowe, rowy przeciwczołgowe, zasieki z drutu kolczastego, a przede wszystkim 
betonowe schrony bojowe i obserwacyjne8. 

Na kierunku pozycji obronnych 7. DP uderzenie prowadziły dwa niemieckie 
korpusy należące do 10. Armii gen. art. Walthera von Reichenau: XVI Korpus 
Pancerny gen. kaw. Ericha Hoepnera oraz IV Korpus Armijny gen. piech. Victora 
von Schwedlera. Mimo ogromnej przewagi nieprzyjaciela polskie oddziały zdołały 
utrzymać główną pozycję do 2 września wieczorem. Po zmroku dowództwo  
7. DP wydało podległym sobie oddziałom rozkaz do odwrotu, który przebiegał  
w sposób planowy i zorganizowany. Przed opuszczeniem Częstochowy 
zaminowano jeszcze cztery mosty na Warcie. Odwrót dywizji wymuszony został 
przez groźbę oskrzydlenia sił polskich przez jednostki XIV Korpusu Lekkiego gen. 
piech. Hermanna Hotha. Stało się tak w wyniku zepchnięcia z pozycji Wołyńskiej  
i Krakowskiej BK, których zadaniem była ochrona skrzydeł 7. DP9.

Znakomita postawa polskich żołnierzy, którzy musieli stawić czoła 
dwóm dywizjom piechoty, dwóm dywizjom pancernym i dwóm dywizjom 
zmotoryzowanym, warta jest podkreślenia, szczególnie, iż jednostki 7. DP zadały 
Niemcom spore straty10. Niemniej wycofanie się polskich oddziałów z linii 
obrony spowodowało zajęcie miasta przez wojska niemieckie, które wkroczyły 
do Częstochowy 3 września o godzinie 5.00. Do miasta wkroczył 97. i część 42. 
pułku piechoty, wchodzące w skład 46. DP11. 

Pierwszy dzień okupacji niemieckiej przebiegł dość spokojnie, mieszkańcy 
miasta w większości siedzieli w domach, natomiast Niemcy instalowali się  
w mieście. Komendantem wojskowym Częstochowy został ppłk Oskar Döpping, 
dowódca 97. pp12. Jednak 4 września w Częstochowie żołnierze wroga zaczęli 
wyłapywać ludzi na ulicach, następnie wdzierali się do domów i siłą wywlekali 
z nich mieszkańców, nie zważając na płeć, wiek czy stan zdrowia. Schwytane 
osoby były rozstrzeliwane, a ciała wrzucane do dołów. Nie wdając się w szczegóły 

7 T. Dubicki, R. Majzner, op. cit., s. 421–422; A. Kurus, Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja 
Piechoty w obronie Częstochowy 1–3 września 1939 roku, Oświęcim 2015, s. 22, 24.
8 T. Dubicki, R. Majzner, op. cit., s. 421. O umocnieniach w pasie działań 7. DP wyczerpująco pisze 
A. Kurus. Podaje on, iż w sumie wybudowano 24 żelbetonowe schrony bojowe: 19 w Częstochowie 
i 5 w Lublińcu. Z częstochowskich bunkrów do chwili obecnej zachowało się 12 obiektów. Vide:  
A. Siwiński, Przydrożne i cmentarne ślady września 1939 na ziemi częstochowskiej, Częstochowa 
2009, s. 59–62, 71–76; A. Kurus, op. cit., s. 24–29.
9 T. Dubicki, R. Majzner, op. cit., s. 422 - 423. 
10 T. Dubicki, R. Majzner, op. cit., s. 426; A. Kurus, op. cit., s. 66–67. Straty niemieckie w walkach  
o Częstochowę według ustaleń A. Kurusa wyniosły w przybliżeniu 100 czołgów, pojazdów pancernych 
i mechanicznych, kilkuset zabitych i rannych żołnierzy oraz ok. 100 jeńców. Vide: idem, op. cit., s. 259.
11 J. Pietrzykowski, op. cit., s. 17; T. Dubicki, R. Majzner, op. cit., s. 427. 
12 W. Paszkowski, op. cit., s. 6; J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu…, s. 108.
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zbrodni, należy stwierdzić, iż dokonano rzezi na ludności cywilnej13. Dokładna 
liczba pomordowanych nie została ustalona, jednak za absolutne minimum można 
przyjąć 500 osób, choć w świetle relacji polskich świadków zbrodni mogło to być 
niemal 700 zabitych i zmarłych z ran14.

Nie ma żadnych wątpliwości dotyczących sprawstwa mordu  
w Częstochowie. Nie do podważenia jest zarówno sam fakt masowych 
egzekucji, jak i czynny w nich udział żołnierzy Wehrmachtu oraz bezzasadność 
przeprowadzenia pacyfikacji. Jedyne wątpliwości może nasuwać wyjaśnienie 
motywów działania Niemców. W relacjach polskich świadków i opracowaniach 
polskich historyków sprawa wydaje się oczywista: żołnierze niemieccy dopuszczali 
się morderstw na polskiej ludności cywilnej bez żadnego powodu, a jedynie celem 
jej zastraszenia15. Böhler, którego książki są o tyle ciekawe, iż przedstawiają 
zbrodnie Wehrmachtu z niemieckiego punktu widzenia i w oparciu o niemieckie 
źródła, starał się ustalić, czym było spowodowane tak haniebne postępowanie. 
Sygnalizuje on wszechobecne w niemieckich raportach zagrożenie ze strony 
„polskich partyzantów”, którzy zdradziecko atakują i zabijają niemieckich 
żołnierzy. Ta „groźba partyzancka” miała służyć jako pretekst i usprawiedliwienie 
dla postępowania armii okupacyjnej. Przykładem może być raport ppłk. Kurta 
Uebe, dowódcy I batalionu 42. pp stacjonującego 4 września w Częstochowie,  
w którym pisze o polskim ataku na oddziały niemieckie i o kilkugodzinnej 
wymianie ognia16. Informacje o ostrzelaniu Niemców pojawiły się także  
w zeznaniach byłych żołnierzy 42. pp przesłuchiwanych w latach 80-tych w sprawie 
zbrodni w Częstochowie. Stwierdzali oni fakt rozpoczęcia strzelaniny w mieście, 
jednak różnili się między sobą co do czasu jej trwania. Żaden z przesłuchiwanych 
nie był w stanie określić, kto był napastnikiem. Natomiast wszyscy stwierdzali, 
iż nie złapano żadnego „partyzanta”, jak też nie znaleziono żadnej broni wśród 
mieszkańców Częstochowy17. Sam ppłk Uebe w raporcie stwierdza, że egzekucje  
z 4 września były odwetem za wcześniejsze ataki cywilnych mieszkańców, 
podając, iż zabito 3 kobiety i 96 mężczyzn. Wymienia też 8 zabitych i 14 rannych 

13 Opis zbrodni Wehrmachtu – vide: B. Kurkowski, op. cit., s. 28–40; J. Pietrzykowski, Hitlerowcy  
w Częstochowie w latach 1939–1945, Poznań 1959, s. 10–13; Sz. Datner, 55 dni Wehrmachtu  
w Polsce (1.IX.–25.X. 1939), Warszawa 1967, s. 216–218. 
14 J. Böhler za bilans masakry przyjął liczbę 227 ofiar (194 mężczyzn, 25 kobiet i 8 dzieci) widniejącą 
na protokole z ekshumacji przeprowadzonych w okresie 15 II–28 III 1940 r. Nie uwzględnia on 
jednak innych danych, przytaczanych przez polskich autorów, co niewątpliwie stawia wiarygodność 
podanych przez niego liczb pod znakiem zapytania. Korzystał przecież z prac J. Pietrzykowskiego, 
który wyraźnie zaznacza, iż akcja ekshumacyjna nie objęła wszystkich miejsc straceń. Ponadto 
Pietrzykowski wskazuje na dane drużyn ochotniczych PCK, które pogrzebały 500 zwłok. Można 
jeszcze dodać, że Niemcy w swoich działaniach nie kierowali się uprzedzeniami antysemickimi, 
gdyż wśród 227 ekshumowanych ofiar zbrodni z 4 września było tylko 22 częstochowskich Żydów, 
a więc 10%, chociaż stanowili oni wówczas 22% społeczności miasta. Vide: J. Pietrzykowski, Cień 
swastyki..., s. 19; W. Paszkowski, Wstęp..., s. 13; J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu…, s. 114; idem, 
Najazd 1939…, s. 180. 
15 J. Pietrzykowski, Hitlerowcy…, s. 15; Sz. Datner, op. cit., s. 103, 621; W. Paszkowski, op. cit., s. 9.
16 J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu…, s. 109.
17 J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu…, s. 109–112; idem, Najazd 1939..., s. 177–178.
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po stronie niemieckiej18. 
Na podstawie tych informacji Böhler doszedł do następujących wniosków: 

„4 września po południu wyczerpanych i rozdrażnionych żołnierzy najwyraźniej 
poniosły nerwy”, i dalej „Nerwowość żołnierzy [...] była wyraźnie odczuwalna 
także następnego dnia. Pamiętając o wydarzeniach rozgrywających się na innych 
terenach ogarniętych wojną z trudem można sobie wyobrazić, jak w tej atmosferze 
nieufności i strachu wśród stłoczonych w mieście żołnierzy mogło nie [wyróżnienie 
– J.B.] dojść do przypadków wzajemnego ostrzeliwania się”19. Innymi słowy 
podenerwowani żołnierze niemieccy rozpoczęli pomyłkowo „friendly fire”, 
zaś winą za to obciążono mieszkańców miasta i ukarano ich za to masowymi 
egzekucjami. Skąd taka nerwowa postawa żołnierzy Wehrmachtu? Johen Böhler  
w skrócie motywuje to w następujący sposób: „Błędne wyobrażenie, że na terenach 
okupowanych niemieccy żołnierze wszędzie są narażeni na ataki wrogo do nich 
nastawionej ludności cywilnej, było fatalnym następstwem instrukcji wydawanych 
jeszcze przed agresją na Polskę. Obawy te w połączeniu z uprzedzeniami względem 
Słowian i Żydów kołatającymi się w głowach młodych żołnierzy frontowych, 
wywołały obserwowaną w pierwszych dniach września 1939 roku u wszystkich 
jednostek Wehrmachtu obsesję na punkcie polskich partyzantów. Rzeczywistą 
przyczyną niekontrolowanej strzelaniny były nerwowe strzały padające głównie 
nocą lub podczas odpoczynku”20.

Nie negując całkowicie możliwości faktycznego pomyłkowego ostrzelania 
się przez Niemców w Częstochowie, czy ewentualnie biorąc za prawdopodobną 
hipotezę, iż do strzelaniny nie doszło, ale takie wrażenie mogli rzeczywiście 
odnieść żołnierze 42. pp, musimy jednak podać w wątpliwość tok rozumowania 
niemieckiego badacza. 

Po pierwsze, opiera się on na wątpliwej wiarygodności raporcie ppłk. Uebe, 
który de facto był sprawcą i nadzorującym masakrę. Podpiera to zeznaniami 
żołnierzy 42. pp złożonymi przeszło 40 lat po wojnie, i do tego składanymi we 
własnej obronie, co w przypadku sprawców przestępstwa również budzi poważne 
wątpliwości co do ich faktycznej wartości źródłowej. 

Po drugie Böhler praktycznie w ogóle nie uwzględnia polskich relacji, które 
przecież są kluczowe dla wyjaśnienia sprawy, a które dla zachowania podstawowej 
zasady bezstronności powinien był wziąć pod uwagę, nawet jeśli miał co do nich 
pewne wątpliwości21.

Po trzecie obecna w raportach i wspomnieniach niemieckich „nerwowość 
żołnierzy Wehrmachtu” i „psychoza na punkcie polskich partyzantów” przesłoniła 
najwidoczniej autorowi świadomość faktu, iż jeśli by przyjąć jego argumenty, to 
należałoby się raczej dziwić, że wobec powszechnej psychozy strachu i nerwowości 

18 J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu..., s. 114; idem, Najazd 1939..., s. 180; W. Paszkowski, Wstęp..., 
s. 8–9.
19 J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu..., s. 112, 114–115.
20 J. Böhler, Najazd 1939..., s. 176. Fragment ten odnosi się akurat do wydarzeń w podczęstochowskim 
Dźbowie, ale z powodzeniem można go odnieść do wszystkich przywoływanych przez autora 
przypadków eksterminacji ludności.
21 Wątpliwości dotyczące relacji niemieckich i argumentacja zbijająca ich prawdziwość – vide:  
W. Paszkowski, op. cit., s. 8–10.
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w swych szeregach armia niemiecka w ogóle odważyła się zaatakować Polskę we 
wrześniu 1939 r., a atakując nie poniosła spektakularnej klęski.

Warto też zauważyć, że Böhler nie bierze pod uwagę możliwości  
dokonywania zbrodni na ludności cywilnej przez Wehrmacht bez żadnej 
usprawiedliwionej przyczyny. A przecież przytacza w swych publikacjach 
przykłady, z których jasno wynika, iż zbrodnicza postawa armii niemieckiej we 
wrześniu 1939 r. wynikała wprost z zaleceń dowództwa Wehrmachtu, a już z całą 
pewnością z zezwolenia zwierzchników22. 

W Częstochowie żołnierze z 42. i 97. pp mordowali cywilów na oczach 
wojskowego komendanta miasta płk. Döpinga (za gmachem Ratusza), który 
nie uczynił najmniejszej próby ich powstrzymania23. Wreszcie ostatni argument 
za celowością działań niemieckich. Po dokonaniu masakry Niemcy prowadzili 
szeroko zakrojone poszukiwania broni, z której rzekomo mieli być ostrzelani 
przez „polskich partyzantów”. Żadnej broni nie znaleziono, co potwierdzają 
niemieccy świadkowie z 42. pp. Następnego dnia po krwawych zajściach  
w Częstochowie II batalion 42. pp wyruszył w godzinach wieczornych w kierunku 
północno-wschodnim. W miejscowości Kajetanowice (30 km od Częstochowy) 
dokonał kolejnej masakry cywilów – śmierć poniosły 72 osoby (w tym niemowlę, 
małe dzieci i kobiety)24. Niemcy mieli wpaść w zasadzkę ogniową w okolicy 
Kajetanowic, co wywołało ich surową reakcję wobec mieszkańców. Jak konklu-
duje Böhler: „straty po stronie niemieckiej były natomiast znikome. W II batalionie 
nikt nie został nawet ranny, oddział stracił jedynie dwa konie”25. 

Gdyby brać na poważnie tezę, iż Niemcy byli w jakiś sposób zagrożeni 
atakiem partyzanckim (bądź strach przed takowymi determinował ich 
postępowanie, co sugeruje Böhler), to przecież dowodzący II batalionem miał 
świadomość, że po masakrze w Częstochowie nie znaleziono żadnej broni wśród 
cywilów, co przeciętnie inteligentnemu oficerowi dałoby do myślenia w kwestii 
„polskich ataków”. Gdyby miał on jakiekolwiek rozterki moralne (a przecież 
powinien mieć) starałby się choćby w minimalnym stopniu o zdobycie dowodów 
na ostrzał ze strony Polaków w okolicach Kajetanowic. Nic takiego nie miało 

22 Żeby przytoczyć choćby przemówienie Hitlera do najwyższych dowódców wojskowych  
z 22 VIII 1939 r.: „W kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny decyduje nie 
prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bez litości. Bądźcie brutalni”. Vide: J. Böhler, Najazd 1939...,  
s. 75–76. Inny przykład świadomego zabijania cywilów to atak lotnictwa niemieckiego na Wieluń 
1 IX 1939 r. Miasto zniszczono mimo, iż nie stacjonowały w nim lub jego pobliżu żadne jednostki 
Wojska Polskiego. Vide: ibidem, s. 125–128. Należy jednak zauważyć, że niemiecki historyk odrzuca 
w swych rozważaniach prawdziwość wersji o polskich partyzantach i ich rzekomych atakach.
23 Zwraca na to uwagę W. Paszkowski, op. cit., s. 12. Przytoczmy w tym miejscu fragmenty  
10 przykazań niemieckiego żołnierza o sposobie prowadzenia wojny. W przykazaniu 7. mamy 
zapis „Ludność cywilna jest nietykalna. Nie wolno żołnierzowi rabować ani niszczyć samowolnie 
jej mienia”. Punkt 10. głosił natomiast „Działanie wbrew powyższym rozkazom [czyli pozostałym 
9 przykazaniom żołnierza – P.G.] jest karalne”. Vide: Sz. Datner, op. cit., s. 29. W tym kontekście 
tłumaczenie postępowania żołnierzy Wehrmachtu nerwowością i fobią partyzancką potraktować 
należy raczej jako ponury żart.
24 Sz. Datner, op. cit., s. 267–269 (tu pełna lista zidentyfikowanych ofiar); J. Böhler, Zbrodnie 
Wehrmachtu..., s. 115–116.
25 J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu..., s. 116.

Przemysław Gorzałka



207

miejsca. Żołnierze Wehrmachtu nawet nie podejmowali prób wyjaśnienia swego 
postępowania wobec polskich cywilów. W związku z tym należy stwierdzić, 
iż zbrodnie niemieckie były działaniem w pełni świadomym, akceptowalnym 
przez dowództwo armii niemieckiej, a w przypadku masakry w Częstochowie 
(i Kajetanowicach) dokonanym najprawdopodobniej na rozkaz bezpośrednich 
przełożonych26. 

Chcąc znaleźć motyw dla wydarzeń „krwawego poniedziałku”  
w Częstochowie, to autor widziałby tutaj jako przyczynę chęć zemsty za twardy 
opór, jaki stawiły oddziały polskie w rejonie Częstochowy i za spore straty 
poniesione przez Wehrmacht w bojach o miasto27.

Przechodząc do wizyty w Częstochowie Louisa Lochnera, należy zauważyć, 
że w polskojęzycznej literaturze nie ukazało się jak dotąd żadne opracowanie 
dotyczące jego osoby. Warto więc przytoczyć kilka istotniejszych faktów z biografii 
amerykańskiego dziennikarza, co niewątpliwie pomoże nam zrozumieć, dlaczego 
akurat ten przedstawiciel światowej prasy wybrany został przez niemieckiego 
ministra propagandy Josefa Goebbelsa do relacjonowania sytuacji w Częstochowie 
we wrześniu 1939 r.

Louis P. Lochner (właśc. Ludwig Paul Lochner) urodził się 22 lutego 
1887 r. w Springfield w stanie Illinois, jako syn Frederica Lochnera i Marii von 
Haugwitz. Ukończył konserwatorium muzyczne w Wisconsin w 1905 r. oraz 
tamtejszy uniwersytet w 1909 r. Był dwukrotnie żonaty. Po raz pierwszy z Emmą 
Hoyer, z którą miał dwójkę dzieci: Elsbeth i Roberta. W 1922 r. (dwa lata po 
śmierci Emmy) poślubił Hilde De Terra, której córką z pierwszego małżeństwa 
była Rosemarie, w późniejszych latach sekretarka Lochnera. W latach 1909–1914 
redagował „The Wisconsin Alumni Magazine” i „The Cosmopolitan Student”. Jako 
zdeklarowany pacyfista Lochner stał się członkiem, a potem dyrektorem jednego 
z oddziałów (Central West Department) Amerykańskiego Towarzystwa Pokoju 
(The American Peace Society). W latach 1915–1916 był sekretarzem Henry’ego 
Forda, amerykańskiego przemysłowca, założyciela słynnego przedsiębiorstwa 
Ford Motor Company. W 1916 r. odwiedził Sztokholm i Hagę, pracując jako 
sekretarz Neutralnej Konferencji dla Ciągłej Mediacji (The Neutral Conference 
for Continuous Mediation). W 1918 r. redagował „The International Labor News 
Service”. Od 1919 r. pracował jako reporter pisząc dla „Milwaukee Free Press”, 
zaś w 1924 r. stał się członkiem zespołu Associated Press w Berlinie. 

W 1928 r. Lochner był już szefem berlińskiego biura Associated Press, 
na co niewątpliwie miały wpływ jego świetne kontakty z politykami Republiki 
Weimarskiej, jak też biegła znajomość języka niemieckiego. Relacjonował wiele 
istotnych wydarzeń okresu międzywojennego, w tym przewrót majowy Józefa 
Piłsudskiego w 1926 r., pierwszy lot sterowca LZ-129 Hindenburg w 1936 r., 

26 Co czyni niemieckiego komendanta Częstochowy płk. Döppinga w pełni odpowiedzialnym za 
„krwawy poniedziałek”.
27 Tak też ocenia postępowanie żołnierzy niemieckich we wrześniu 1939 r. Datner pisząc:  
„W znakomitej większości wypadków ludność pozostawiono w całkowitej niewiedzy co do motywów, 
którymi kierował się okupant dokonując zbrodni. Można było jedynie przypuszczać, że przyczyną 
zbrodni jest dzika zemsta na bezbronnej i niewinnej ludności cywilnej za opór stawiany w danej 
okolicy przez oddziały polskie”. Vide: Sz. Datner, op. cit., s. 103.
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igrzyska olimpijskie w Amsterdamie w 1928 r. i Berlinie 1936 r. Dwukrotnie 
przeprowadzał wywiad z Adolfem Hitlerem – w 1930 i 1933 r. (w 1925 i 1932 r. 
według autorek Who’s who of Pulitzer Prize Winners). W 1939 r. otrzymał nagrodę 
Pulitzera za korespondencję z Niemiec. Zdobywszy zaufanie kręgów rządzących 
III Rzeszy, dostał pozwolenie na towarzyszenie wojskom niemieckim podczas 
kampanii w Polsce, Niderlandach, Francji, Jugosławii i Grecji. Jako korespondent 
wojenny towarzyszył też wojskom fińskim podczas inwazji na Związek Radziecki. 

Kiedy w grudniu 1941 r. Niemcy i USA znalazły się w stanie wojny, 
Louis Lochner wraz z innymi Amerykanami został internowany i przez niemal 
pięć miesięcy przebywał w Bad Nauheim w pobliżu Frankfurtu nad Menem.  
W maju 1942 r. został zwolniony w ramach wymiany za niemieckich dyplomatów 
i korespondentów28. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych przez osiem miesięcy 
jeździł po Ameryce Północnej z wykładami, w których atakował nazizm. W latach 
1942–1944 był komentatorem stacji NBC, a kolejne dwa lata spędził podróżując 
po Europie jako korespondent wojenny przy armiach amerykańskich. Po wojnie, 
będąc już na emeryturze, pisał książki i współpracował z kościołem luterańskim. 
Zmarł 8 stycznia 1975 r. w Wiesbaden w Niemczech Zachodnich, gdzie mieszkał 
od 1971 r.29

Jak widać Lochner był postacią nietuzinkową, w okresie II wojny światowej 
posiadał już spory dorobek zawodowy i wiodącą pozycję w środowisku prasy 
amerykańskiej (laureat nagrody Pulitzera). W latach następnych pozycja ta 
wzmacniała się czyniąc z Lochnera eksperta w sprawach Niemiec i nazizmu. Znał 
on też osobiście Goebbelsa, którego miał okazję wielokrotnie widzieć osobiście,  
i z którym przeprowadzał wywiad. Był on też tłumaczem i wydawcą amerykańskiego 
wydania pamiętników niemieckiego ministra propagandy obejmującego lata 
1942–1943.

Dlaczego Niemcy, a w szczególności minister Goebbels, zdecydowali się na 
wysłanie neutralnego korespondenta na polski front? Było to działanie poniekąd 
wymuszone przez nieprawdziwą informacje, jakoby Niemcy zbombardowali 
klasztor jasnogórski niszcząc jednocześnie Cudowny Obraz Czarnej Madonny. 
Plotka ta, aczkolwiek niepotwierdzona, obiegła cały świat, wywołując spore 
poruszenie opinii publicznej, szczególnie we Francji, gdzie arcybiskup Paryża 
kardynał Jean Verdier surowo potępił barbarzyństwo Niemców30. Goebbels 

28 14 XII 1941 r. Lochner wraz z małżonką zostali internowani wraz z innymi dziennikarzami  
i amerykańskim personelem dyplomatycznym w Berlinie. Przetrzymywani byli w Bad Nauheim aż 
do początku maja 1942 r., kiedy to zostali zaokrętowani w Lizbonie na należący do szwedzkich linii 
statek SS Drottingholm, który przetransportował ich do Nowego Jorku. Warto nadmienić, iż statek 
ów w czasie II wojny światowej był wyczarterowany przez rząd amerykański, potem zaś brytyjski, 
do przewozu ludzi zwolnionych z niewoli w ramach wymiany pomiędzy państwami „Osi” a krajami 
koalicji (konkretnie USA i Wielkiej Brytanii). SS Drottingholm wykonał dwa rejsy z Nowego 
Jorku do Lizbony i z powrotem (w maju i czerwcu 1942), następnie wykonywał tego typu misje 
dla Brytyjczyków. Vide: L.P. Lochner, Introduction, [w:] The Goebbels Diaries 1942–1943, edited, 
translated and with an introduction by Louis P. Lochner, New York 1948, p. 24; salship.se/mercy.php 
[dostęp: 22.03.2017].
29 E.A. Brennan, E.C. Clarage, Louis Lochner 1887–1975, [w:] Who’s who of Pulitzer Prize Winners, 
Phoenix 1999, p. 76; http://www.traces.org/louislochner.html [dostęp: 25.09.2016].
30 J. Pietrzykowski, Cień swastyki...., s. 18; J. Zbudniewek, op. cit., s. 86.
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postanowił wykorzystać sytuację, bowiem klasztor w rzeczywistości nie doznał 
uszczerbku. Aby wykazać jak kłamliwa i niesprawiedliwa jest prasa francuska  
i brytyjska, zorganizowano błyskawicznie wizytę amerykańskiego korespondenta 
w klasztorze jasnogórskim. Fotografia Lochnera w kaplicy, jego komentarz 
o nienaruszonym stanie klasztoru i obrazu Czarnej Madonny oraz zdjęcie 
oświadczenia przeora paulinów o. Norberta Motylewskiego o niewyrządzaniu 
przez Niemców szkód w klasztorze31. Goebbels wykorzystał też okazję, aby 
posłużyć się bezstronnym dementi dotyczącym rzekomego zbombardowania 
klasztoru częstochowskiego w innej sprawie. W dniu 3 września 1939 r. niemiecki 
okręt podwodny U-30 storpedował i zatopił brytyjski statek pasażerski SS 
Athenia z ponad 1100 pasażerami na pokładzie. Trzystu jedenastu z nich było 
obywatelami amerykańskimi uciekającymi z Europy przed wojną. Barbarzyństwo 
Niemców odbiło się szerokim echem na świecie, nad III Rzeszą zawisła też 
groźba przyłączenia się do wojny Stanów Zjednoczonych. Władze niemieckie 
postanowiły się wyprzeć zbrodni, oskarżając o zatopienie statku Brytyjczyków. 
Na podparcie tej tezy minister propagandy Niemiec miał „dowód” w postaci 
wykazanego kłamstwa prasy brytyjskiej i francuskiej o barbarzyńskim zniszczeniu 
klasztoru jasnogórskiego. Jak widać misja Lochnera miała dla Niemców duże 
znaczenie, czego potwierdzenie można znaleźć w dzienniku Goebbels: „Tym 
samym definitywnie rozprawiłem się z najgorszym, angielskim, przede wszystkim 
zaś z polskim zbrodniczym łgarstwem”32. 

Eugeniusz Guz rozważając kwestię plotki o rzekomym zbombardowaniu 
klasztoru przez Niemców, zauważa, iż informacje te pojawiły się w prasie polskiej 
za pośrednictwem prasy zagranicznej, jako przedruki protestów kardynała 
Verder i Stolicy Apostolskiej w związku z niemieckim barbarzyństwem. Autor 
stawia więc hipotezę (wydaje się, że całkiem prawdopodobną) polegającą na 
przypisaniu Goebbelsowi sprokurowania pogłoski o bombardowaniu Jasnej 
Góry, zainspirowanie nią czynników za granicą, a następnie wykorzystanie jej 
propagandowo przy obronie stanowiska Niemiec w sprawie zatopienia Atheni33. 
Tak więc materiał o podróży Lochnera do Częstochowy, będący w zasadzie 
„zdemaskowaniem kłamstwa częstochowskiego” w planach Ministerstwa 
Propagandy III Rzeszy, miał się stać „gwoździem, na którym zawiesimy większe  
i bardziej donośne kłamstwo o rzekomym storpedowaniu statku Athenia”34.

Rozważmy teraz relację amerykańskiego dziennikarza, która jak widzimy 
miała odegrać rzeczywiście niebagatelną rolę w działaniach propagandowych 
Rzeszy. Sam Lochner we wspomnieniach stwierdzał, że był pierwszym neutralnym 
korespondentem, któremu władze niemieckie zezwoliły na wizytę na froncie  
w Polsce, wybranym spośród przedstawicieli trzech amerykańskich organizacji 
prasowych w Berlinie35. Wystartował z berlińskiego lotniska Tempelhof wojsko-

31 J. Zbudniewek, op. cit., s. 58.
32 J. Böhler, Najazd 1939…, s. 182–183; G.L. Weinberg, A World at Arms. A global History of World 
War II, New York 1994, s. 70; http://www.uboataces.com/battle-athenia.shtml [dostęp: 5.04.2017].
33 E. Guz, Jak Goebbels przygotowywał Wrzesień, Warszawa 1969, s. 113 (przypis nr 99).
34 Ibidem, s. 115.
35 „The Lowell Sun”, 6 September 1939, p. 5.
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wym samolotem w towarzystwie przydzielonego mu oficera. Lecąc przez Wrocław, 
wylądowali 4 września na lotnisku w Izbicku (niem. Stubendorf) niedaleko 
Opola. Tutaj czekał na Amerykanina niemiecki podpułkownik z podstawionym 
samochodem stwierdzając, iż „nie ma sensu jechać dziś do Częstochowy”. Ów 
oficer poinformował Lochnera, że otrzymał raport o tym, iż w mieście dochodzi 
do ostrzału Niemców przez ludność cywilną i w związku z tym nie mogą zapewnić 
mu bezpieczeństwa, dlatego zabiorą go do Opola, a do Częstochowy pojadą 
następnego dnia. Tak też się stało36. Informacja ta jest dość istotna. Po pierwsze, 
uzyskujemy wiedzę o miejscu lądowania samolotu z Lochnerem (Zbudniewek 
pisał, że wylądował on w nieustalonym miejscu), po drugie, można ustalić, iż 
Jan Pietrzykowski pomylił się datując przybycie Lochnera do Częstochowy na 
4 września, czyli w dniu masakry mieszkańców. Po trzecie, mamy tutaj przykład 
perfidii Niemców, którzy oskarżali przed Lochnerem Polaków o ataki, gdy właśnie 
w tym czasie to oni dokonywali masowego mordu na bezbronnych cywilach. 

Rano w dniu 5 września Lochner w towarzystwie Niemców wyruszył do 
Częstochowy samochodem. Jadąc z Opola zaobserwował ciekawe zjawisko, 
mianowicie z jednej strony wielką liczbę niemieckich jednostek wraz ze sprzętem 
prących na wschód, a z drugiej kolumny polskich cywilów powracających do 
swych domów na tereny opanowane przez Niemców. Widok ten był poruszający, 
jak zanotował: „Bose kobiety miały dzieci przymocowane do pleców. Starcy 
dźwigali spore ciężary zawinięte w narzuty na łóżka. Chłopcy i dziewczynki pchali 
załadowane rowery. Wózki dziecięce wyładowane domowymi drobiazgami. Całe 
rodziny stłoczone na zaprzężonych w konie pojazdach. Tak wyglądała żałosna 
procesja, którą mijały niemieckie oddziały zdążające na front”37.

Dojeżdżając do celu podróży dziennikarz zaobserwował spore zniszczenia 
w Gnaszynie, przez który przejeżdżali samochodem. Towarzyszący mu oficer 
wyjaśnił, iż są one wynikiem potyczki z polskimi cywilami, którzy dwa dni  
wcześniej zaatakowali tylną straż wojsk niemieckich podczas zajmowania 
Częstochowy, a w wyniku strzelaniny zginęło kilku oficerów i żołnierzy38. 
Wynikałoby z tego, iż ten atak miał miejsce 3 września, co kłóci się z przytaczanymi 
wcześniej raportami Niemców o spokojnym zajęciu miasta39.

Po przyjeździe do Częstochowy Lochner odwiedził klasztor jasnogórski, 
aby naocznie przekonać się o jego stanie. Kiedy znalazł się w kaplicy Cudownego 
Obrazu, uderzył go widok stłoczonych ludzi biorących udział we mszy świętej. 

36 „The Morning Herald”, 6 September 1939, p. 5.
37 „The Lowell Sun”, 6 September 1939, p. 5.
38 „The Lowell Sun”, p. 5; „The Morning Herald”, p. 5.
39 Johen Böler wspomina o incydencie w podczęstochowskim Dźbowie, gdzie 2 września miało 
dojść do strzelaniny, a wkraczający Niemcy ponieśli straty od eksplozji polskich min. Wydaje się, 
iż informacje o strzelaninie można z powodzeniem potraktować jako niemiecką konfabulację. 
Natomiast prawdopodobne są straty Niemców od polskich min, które saperzy umieścili przed 
wycofaniem się 7. DP z pozycji „Reduta Częstochowa”. Ponieważ jednostką, która miała tam ponieść 
straty był II batalion 42. pp, mogłoby to wyjaśnić okrutny mord dokonany przez tenże pododdział 
w Kajetanowicach kilka dni później. Trudno natomiast powiedzieć, dlaczego Lochner wymienia 
Gnaszyn jako arenę „walk z partyzantami”, natomiast w przytaczanych przez Bölera niemieckich 
relacjach nazwa ta nie pada ani razu.
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Wiele osób leżało całując posadzkę, licznie zgromadzone kobiety płakały. 
Amerykanin został sfotografowany w kaplicy wraz z pielgrzymami, co miało być 
dowodem na nienaruszony stan Jasnej Góry i Cudownego Obrazu40. Dziennikarz 
miał też okazję przeprowadzić wywiad z przeorem klasztoru o. Norbertem 
Motylowskim, który odpowiednio wcześniej „zmotywowany” przez Niemców 
oświadczył, że „Cudowny obraz jasnogórskiej Dziewicy nie został w żaden sposób 
uszkodzony ani też sam klasztor nie doznał żadnych szkód”41.

Po opuszczeniu klasztoru Amerykanin wspomina o strzałach, które 
dochodziły gdzieś z miasta. Widząc 30 Polaków z rękami w górze eskortowanych 
przez żołnierzy dowiedział się, iż są oskarżeni o strzelanie do Niemców.  
W towarzystwie oficera podążył za grupą w stronę ratusza, dokąd wprowadzono 
aresztowanych. Lochner zauważył leżące pod drzewem przy ratuszu zwłoki 
niemieckiego porucznika. Jego towarzysz poinformował go, iż oficer ten zginął 
dzień wcześniej zabity zdradziecko przez Polaków, gdy pracował przy swym 
biurku42.

Na koniec podkreślmy, iż tytuł relacji Lochnera brzmi Polscy Snajperzy 
szerzą spustoszenie wśród najeźdźców. Na wstępie korespondent pisze, iż owe 
zdradziecki ataki Polaków na wojska niemieckie to „najpoważniejszy problem” 
na jakie najeźdźcy natrafili podczas kampanii. Jego rozmówca, niemiecki oficer 
stwierdza wręcz: „Polskie kobiety walczą jak tygrysy”, mając oczywiście na myśli 
zdradziecki strzały do Niemców z okien lub zza węgła domu. 

Dla polskiego czytelnika informacje te to oczywisty nonsens, niemający 
żadnego pokrycia w faktach, jednak opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych 
po przeczytaniu tego typu „rewelacji”, autorstwa znanego dziennikarza, mogła 
wyrobić sobie całkowicie odmienne zdanie. Co z resztą w wielu przypadkach 
wcale nie musi odnosić się do przeszłości, a na dowód przytoczyć można treści 
zawarte w internecie, gdzie na jednej ze stron artykuł Lochnera o wydarzeniach  
w Częstochowie z 4 września użyty został do negacji zbrodni niemieckich  
i pośrednio Holocaustu43.

Podsumowując, spróbujmy zastanowić się, jak ocenić misję Lochnera 
i jego samego jako dziennikarza, a także znaczenie jego relacji z Częstochowy 

40 Zdjęcie Lochnera z kaplicy w „The Lowell Sun”, p. 5. Pod zdjęciem znajduje się następujący 
komentarz: „Louis P. Lochner, szef berlińskiego biura Associated Press i laureat tegorocznej Nagrody 
Pulitzera za wybitną korespondencję zagraniczną, jest pokazany na zdjęciu wraz z grupą pielgrzymów 
podczas modlitwy w sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie, która była widownią ciężkich 
walk od początku niemieckiej inwazji na Polskę. Sanktuarium przyciąga corocznie setki tysięcy 
pielgrzymów i dzięki niemu miasto jest znane jako polskie Lourdes. W kaplicy znajduje się obraz 
Madonny, która, według legendy, pojawiła się nad twierdzą jasnogórską, kiedy była oblegana przez 
armię szwedzką. Zdjęcie przesłano z Berlina do Nowego Jorku przez radio”.
41 „The Morning Herald”, p. 5. O groźbach niemieckich wobec przeora i klasztoru – vide:  
J. Zbudniewek, op. cit., s. 57–58.
42 „The Lowell Sun”, p. 5; „The Morning Herald”, p. 5. Bolesław Kurkowski wspomina, iż płk 
Döpping kazał ustawić przed ratuszem rodzaj katafalku, na nim zaś umieszczono trumnę zawierającą 
ciało niemieckiego oficera, zabitego rzekomo przez Polaków. Na trumnie umieszczono hełm i szpadę 
i pozostawiono na kilka dni. Według Kurkowskiego trumna miała być w rzeczywistości pusta. Vide: 
B. Kurkowski, op. cit., s. 41.
43 holocaust-lies.blogspot.com/2007/01/massacre-of-jews-at-czestochowa.html [dostęp: 5.04.2017].
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pamiętnego września 1939 r. Na początku można powiedzieć, iż od strony 
niemieckiej została ona wykorzystana perfekcyjnie, był to bez wątpienia 
propagandowy majstersztyk44. Minister Josef Goebbels wykazał się tu, nie po 
raz pierwszy i ostatni zresztą, swym zmysłem geniuszu. O wykorzystaniu relacji 
Lochnera do „sprawy Atheni” napisaliśmy już wystarczająco dużo, natomiast 
podkreślenia wymaga kwestia interesująca nas bardziej, mianowicie budowa „mitu 
polskich partyzantów” skrytobójczo zabijających żołnierzy niemieckich. W relacji 
Lochnera kilkukrotnie przewija się wątek Polaków-skrytobójczych snajperów, 
czego ukoronowaniem jest opis trumny oficera wystawionej przedmiejskim 
ratuszem. Opinie niemieckich oficerów dotyczące ciągłego zagrożenia przed 
atakami polskich cywilów usprawiedliwić mają widok cywilów, w tym kobiet  
i dzieci, trzymanych pod strażą z rękami w górze. Nie ma nigdzie w relacji śladu 
po masakrze, jakiej Niemcy dokonali na mieszkańcach miasta dzień wcześniej, 
nie ma też, oprócz trumny rzekomo zabitego przez Polaków porucznika, żadnych 
innych ciał „zabitych skrytobójczo” Niemców.

Louis Lochner nie miał możliwości samodzielnego zwiedzania klasztoru 
jasnogórskiego czy miasta. Przewieziony w towarzystwie urzędnika ministerstwa 
propagandy i oficerów niemieckich do klasztoru, po wizycie w kaplicy Cudownego 
Obrazu i krótkim wywiadzie udzielonym przez przeora paulinów prowadzony 
był do ratusza. Po drodze miał okazję widzieć grupę aresztowanych Polaków 
„podejrzanych o wczorajsze ataki snajperskie”. Ta wędrówka amerykańskiego 
dziennikarza była prawdopodobnie przygotowana przez Niemców, tak aby można 
było przed nim rozegrać motyw z trumną „skrytobójczo zamordowanego oficera”. 
Lochner zdany był na to co Niemcy zechcieli mu pokazać i powiedzieć, bez szansy 
na rozmowę bez świadków z Polakami – mieszkańcami Częstochowy. Dzięki 
temu w swej relacji potwierdzał szerzone przez Niemców kłamstwa, chociażby  
o aktywności „polskich partyzantów”.

Amerykański dziennikarz został niewątpliwie w tej „operacji propa-
gandowej” wykorzystany jako neutralny świadek niemieckiej niewinności. Jego 
relacja spełniła rolę jaką wyznaczył jej Josef Goebbels i dlatego zastanawiać 
może, dlaczego tak doświadczony dziennikarz, jakim niewątpliwie był Lochner, 
dał się tak łatwo wykorzystać niemieckim propagandzistom. Musiał mieć 
przecież świadomość, że Niemcy pokazują mu tylko to, co chcą, aby zobaczył, 
aczkolwiek nie mógł się oczywiście domyślać, jaką tragedię ukryli przed nim i jak 
zdeformowali, częściowo z pomocą jego artykułu, prawdę o rzeczywistych swoich 
zbrodniach.

Niemniej laureat Nagrody Pulitzera miał podstawy do głębokiej nieufności 
wobec ministra propagandy Rzeszy i jego intencji. Na dowód tego przytoczmy 
tu fragment wspomnień Lochnera z „nocy kryształowej” 10 listopada 1938 roku 
w Berlinie. Lochner wspomina: „A striking example of Goebbels’s capacity for 
unabashed prevarication was given the foreign correspondents accredited at 
Berlin on November 10, 1938, the day after Hitler had given the «go» sign to his 
hordes to loot Jewish shops, demolish Jewish property, set fire to synagogues, and 

44 Dodajmy jeszcze tylko, iż cały czas w podróży do Częstochowy towarzyszył Louisowi Lochnerowi 
radca w Ministerstwie Propagandy Rzeszy Müller nadzorujący zapewne operacje z ramienia ministra 
Goebbelsa.
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arrest innocent Jews. We were asked to come to the Propaganda Ministry late 
forenoon, as Dr. Goebbels wished to make a statement. […]. Suddenly he entered 
with quick, nervous steps, invited us to stand in a semicircle about him, and then 
delivered a declaration to the effect that “all the accounts that have come to your 
ears about alleged looting and destruction of Jewish property are a stinking lie. Not 
a hair of a Jew was disturbed. We looked at one another in amazement. In all our 
journalistic careers on one among us had experienced anything like it”45. W relacji 
z Częstochowy nie znalazła się niestety ani jedna wątpliwość wyrażona przez 
Amerykanina na temat tego, co widział, względnie tego, co słyszał od Niemców.

Niniejszy tekst źródłowy opracowany został na podstawie relacji L. Lochnera 
z wizyty w Częstochowie 5 września 1939 r. Relacja ta została opublikowana  
w Stanach Zjednoczonych z datą 6 września w kilkudziesięciu tytułach prasowych. 
Najdłuższa wersja, zawierająca ponadto zdjęcie dziennikarza z pielgrzymami  
w kaplicy na Jasnej Górze, zamieszczona w „The Lowell Sun” stała się podstawą 
niniejszego tekstu źródłowego. Uzupełniona została przez fragment dotyczący 
pobytu Lochnera w klasztorze, którego zabrakło w wersji z „The Lowell Sun”,  
a który pochodzi z „The Morning Herald”. Układ artykułu, choć nieco chaotyczny, 
został zachowany. Natomiast autor dla większej przejrzystości tekstu dokonał 
zmian w akapitach.

POLISH SNIPERS RAISE HAVOC WITH INVANDERS46

First Eye-Witness Story of German Advance in Poland.
By Louis P. Lochner
With The German Army of the East

The greatest single difficulty encountered by the German army in its drive 
on Poland has been sniping by Polish civilians. This correspondent was told on  
a visit to the front. 

As a result, a roundup of all civilian males of arms-bearing age has been 
ordered in conquered sections of Polish Silesia. The snipers include women and 
boys in their teens, "Polish women", an officer said, "fight like tigers". The officers 
who explained the importance of the sniping said that gunfire from houses in this 
southwestern Polish town of Czestochowa on Monday cost the lives of a German 
captain, several lieutenants and an undisclosed number of privates.

Sniping had been resumed yesterday morning in Czestochowa and I saw 30 
men conducted to the city hall – now a German commandery – as among those 

45 L.P. Lochner, op. cit., s. 16–17. „Uderzający przykład zdolności Goebbelsa do bezwstydnego 
kłamstwa był dany zagranicznym korespondentom akredytowanym w Berlinie 10 listopada 1938, 
dzień po tym jak Hitler dał swym hordom zielone światło do rabunku żydowskich sklepów, niszczenia 
żydowskiego mienia, podpalania synagog i aresztowań niewinnych Żydów. Zostaliśmy zaproszeni do 
siedziby Ministerstwa Propagandy późnym przedpołudniem, aby wysłuchać oświadczenia doktora 
Goebbelsa. […] Wszedł nagle szybkim, nerwowym krokiem, zaprosił nas, abyśmy stanęli w półkolu 
wokół niego, a potem wygłosił oświadczenie w tym znaczeniu „wszystkie opowieści jakie doszły do 
waszych uszu na temat domniemanych rabunków i niszczenia żydowskiego mienia są śmierdzącym 
kłamstwem. Żadnemu Żydowi włos nie spadł z głowy”. 
46 „The Lowell Sun”, 6 September 1939, p. 5.
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believed to be guilty of attacks. The officer and I followed them.
Outside city hall I saw a solder on guard under a big tree where lay the body 

of a lieutenant, his boots sticking from under the straw mat. A scabbard and blade 
lying crossed over the mat spoke eloquently of death. I was told the lieutenant had 
been shot the night before while working at a desk near a window. 

The 30 suspects marched into the hall with their hands raised, escorted by 
steel-helmet soldiers carrying cocked riffles.

On my way to Czestochowa by plane and automobile from Berlin, just 
before we crossed the border into Poland, we paused at the stockade where some 
1100 captured Poles had been send from various parts of the fighting area.

During the stop there the prisoners were marched off in groups of about 200 
each to be transported by rail to regular internment camps. 

Among the badly-clad soldiers there was a sprinkling of men in civilian 
attire, five women and about a dozen boys in their teens. The civilians had been 
arrested on sniping charges.

Shortly before arriving at our destination we passed through a desolate 
town, Gnaszyn, where buildings alone the main road were wrecked. The officer 
assigned to me explained that two days previously, after the main German force 
had marched beyond Czestochowa and while the rear-guard was being brought up, 
civilians opened fire from their homes. Several officers and men were killed and  
a regular skirmish ensued in the course of which brick factories, the town principal 
industry, were destroyed.

I came to Czestochowa as the first neutral correspondent permitted at the 
front, upon selection by three American news organizations in Berlin which had 
been invited by German authorities to delegate an observer. A military plane carried 
me from Tempelhof airfield, Berlin, via Breslau, to Stubendorf, near Oppeln, in 
German Silesia. I had been called to the war office and equipped with a gas mask 
and first aid kit for the trip. The plane that carried me had machine guns protruding 
from the fuselage, and inside were steel helmets, parachutes, first aid kits and gas 
masks. 

On the way east I was struck by the lack of civilian traffic on the German 
super-highways. The railway also seemed empty of passenger trains.

We flew past some 20 military airports on the route and at each of them were 
bombers pursuit planes and other fighting craft, encircled protectively by anti-craft 
batteries. It appeared that the Poles, if they attempted to raid Berlin from Upper 
Silesia would have to jump at least 20 dangerous hurdles.

We landed at Stunebdorf only a few minutes after 87 bombers returned from 
a raid. At this and two other improvised airports, my officer companion said, there 
were some 1100 military planes of every description. The Stubendorf field was 
fringed with camouflaged tents for officers and men. Some distance off were larger 
barracks.

Yesterday morning, after a stop at Oppeln, we started for the Polish border. 
The road to Czestochowa was one long procession of army trucks, officers’ cars, 
horse-drown provision wagons, marching labor battalions, army engineers and 
anti-craft sharpshooters. 

Every bridge from the border to Czestochowa had been destroyed by the 
Poles in their retreat. Our car bumped on emergency spans so that we wondered 
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why the axles didn’t break.
While the German army poured eastward, Polish civilians were flooding 

back to the west, finding their homes again now that fighting had stopped here and 
the land was in German hands.

Barefoot women had babies tied to their backs. Old men carried heavy 
burdens wrapped in bedspreads. Boys and girls pushed loaded bicycles. Pushcarts 
filled with household odds and ends. Whole families huddled together in horse-
drown vehicles. Of such was a miserable procession that passed German troops 
moving up to the front.

POLSCY SNAJPERZY SZERZĄ SPUSTOSZENIE WŚRÓD 
NAJEŹDŹCÓW

Pierwsza relacja naocznego świadka niemieckich postępów w Polsce
Louis P. Lochner
Z niemiecką Armią Wschodu.

Najpoważniejszym problemem, jaki napotkały wojska niemieckie  
w trakcie ich marszu przez Polskę, był ostrzał z ukrycia przez polskich cywilów, 
jak poinformowano korespondenta podczas jego wizyty na froncie.

W rezultacie wydano rozkaz wyłapania i zgromadzenia wszystkich 
mężczyzn w wieku poborowym na podbitych terenach polskiej części Śląska.

Wśród snajperów są także kobiety i nastoletni chłopcy. Jak powiedział 
niemiecki oficer, „Polskie kobiety walczą jak tygrysy”. Oficer, który wyjaśniał 
znaczenie ataków z ukrycia powiedział, iż strzelanina w tym położonym na 
południowym zachodzie Polski mieście Częstochowa kosztowała w poniedziałek 
życie niemieckiego kapitana, kilku poruczników i nieujawnioną liczbę 
szeregowców. 

Strzały z ukrycia powtórzyły się wczorajszego poranka w Częstochowie, 
widziałem tam 30 mężczyzn prowadzonych do ratusza, obecnie siedziby 
niemieckiego dowództwa, wśród których mieli się znajdować winni strzałów  
z ukrycia. Wraz z oficerem ruszyłem za nimi.

Obok ratusza zobaczyłem żołnierza na warcie pod wielkim drzewem, gdzie 
leżały zwłoki porucznika, jego buty sterczące spod słomianki, pochwa i ostrze 
szabli leżały skrzyżowane na macie, świadcząc wymownie o śmierci. Powiedziano 
mi, że porucznik został zastrzelony zeszłej nocy, gdy pracował przy biurku blisko 
okna. 30 podejrzanych wkroczyło do budynku ratusza z rękami podniesionymi do 
góry. Eskortujący ich żołnierze mieli broń gotową do strzału.

Na drodze z Berlina do Częstochowy pokonywanej samolotem i automobi-
lem, zaraz przed przekroczeniem polskiej granicy, zatrzymaliśmy się przy 
otoczonym drewnianą palisadą terenie, na którym zgromadzono 1100 schwytanych 
Polaków z różnych terenów objętych walkami. Podczas naszego postoju 
więźniowie byli odprowadzani w grupach liczących po ok. 200 osób, w stronę 
kolei, którą mieli być przetransportowani do regularnych obozów internowania. 
Wśród sfatygowanych żołnierzy znajdowała się garstka mężczyzn w cywilnych 
ubraniach, pięć kobiet i około tuzina nastoletnich chłopców. Cywile zostali 
aresztowani pod zarzutem strzelania z ukrycia.
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Na krótko przed dotarciem do celu naszej podróży przejeżdżaliśmy przez 
opuszczone miasteczko Gnaszyn, w którym budynki wzdłuż głównej drogi zostały 
zdewastowane. 

Przydzielony mi oficer wyjaśnił, że dwa dni wcześniej po przejściu 
głównych sił niemieckich przez Częstochowę przy przechodzeniu straży tylnej 
cywile otworzyli ogień ze swoich domów. Zginęło kilku żołnierzy i oficerów, 
wywiązała się regularna potyczka, podczas której zniszczone zostały cegielnie, 
główne obiekty przemysłowe miasta.

Przybyłem do Częstochowy jako pierwszy neutralny korespondent, któremu 
pozwolono przebywać na froncie. Wybrany spośród trzech amerykańskich 
organizacji prasowych w Berlinie, które zostały zaproszone przez niemieckich 
notabli do wydelegowania obserwatora.

Wojskowy samolot zabrał mnie z lotniska Tempelhof w Berlinie przez 
Wrocław, do Izbicka obok Opola na niemieckim Śląsku. Wezwano mnie do 
ministerstwa wojny i zaopatrzono w maskę przeciwgazową i zestaw pierwszej 
pomocy na drogę.

Wiozący mnie samolot miał karabiny maszynowe sterczące z kadłuba, a na 
jego pokładzie znajdowały się hełmy, spadochrony, apteczki z pierwszą pomocą  
i maski gazowe.

Podczas mojej podróży na wschód uderzył mnie brak ruchu cywilnego 
na niemieckich super-autostradach. Na torach kolejowych brak było pociągów 
pasażerskich.

Podczas lotu minęliśmy na naszej trasie ok. 20 lotnisk wojskowych i na 
każdym z nich były bombowce, pędzące za myśliwcami i innymi samolotami 
bojowymi opasane opiekuńczo przez baterie przeciwlotnicze. Wydawało się, że 
jeśli Polacy spróbowaliby ataku na Berlin z Górnego Śląska musieliby pokonać na 
swej drodze przynajmniej 20 trudnych przeszkód. 

Wylądowaliśmy w Izbicku ledwie parę minut po powrocie 87 bombowców, 
które wróciły z przeprowadzonego nalotu. Towarzyszący mi oficer powiedział, 
że na tym i dwu innych improwizowanych lotniskach znajduje się około 1100 
wojskowych samolotów różnego przeznaczenia. Pola izbickie otoczone były przez 
namioty maskujące dla oficerów i żołnierzy. Kawałek dalej stały większe baraki. 

Wczorajszego ranka, po przystanku w Opolu, wystartowaliśmy w stronę 
polskiej granicy. Droga do Częstochowy była jedną wielką procesją ciężarówek 
wojskowych, samochodów oficerskich, wozów z prowiantem ciągniętych przez 
konie, maszerujących batalionów pracowniczych, inżynierów wojskowych  
i przeciwlotniczych strzelców wyborowych.

Wszystkie mosty od granicy do Częstochowy zostały zniszczone przez 
wycofujących się Polaków. Nasz samochód tak podskakiwał na przęsłach 
awaryjnych, iż zastanawialiśmy się, czemu nie połamaliśmy osi. 

Podczas gdy wojska niemieckie zalewały ziemie prąc na wchód, polscy 
cywile niczym powódź ciągnęli na zachód wracając do domów teraz, gdy ustały 
już walki, a terytorium było w posiadaniu Niemców. Bose kobiety miały dzieci 
przymocowane do pleców. Starcy dźwigali spore ciężary zawinięte w narzuty. 
Chłopcy i dziewczynki pchali załadowane rowery. Wózki dziecięce wyładowane 
domowymi drobiazgami. Całe rodziny stłoczone na zaprzężonych w konie 
pojazdach. Tak wyglądała żałosna procesja, którą mijały niemieckie oddziały 
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zdążające na front. 

ALL CIVILIAN MALES OF ARMS BEARING AGE ROUNDED UP BY 
REICH47

I saw the famous Black Madonna in Jasna Gora Monastery in Czestochowa. 
The monastery and cathedral have not been harmed. In an interview Father Norbert 
Motylewski declared: "The miracle-working image of the Czestochowa Virgin on 
the Jasna Gora (light colored mountain) was not damaged in any way nor has 
Jasna Gora suffered in any way". As we entered the chapel we saw a huge crowd 
of Polish worshippers attending mass. Some both men and women lay prostrate, 
kissing the miracle floor, their hands extended. Among them were many sobbing 
women. 

My military escort and I had hardly left the chapel when the grim reality of 
war broke upon us. We heard intermittent shots. On the boulevard below German 
anti-aircraft was set up in formidable numbers. At a corner lay two dead horses 
which nobody had had tune to remove. To the left of us a whole row of buildings 
showed broken windows and bullet-riddled facades, while proceeding down the 
right side of the boulevard were about 30 Polish civilians closely guarded by steel-
helmed German soldiers, (with) their rifles cocked.

WSZYSCY MĘŻCZYŹNI W WIEKU POBOROWYM WYŁAPYWANI 
PRZEZ RZESZĘ

Zobaczyłem sławny obraz Czarnej Madonny znajdujący się w często-
chowskim klasztorze na Jasnej Górze. Klasztor i katedra nie doznały uszkodzeń. 
W (udzielonym mi) wywiadzie ojciec Norbert Motylewski oświadczył: „Cudowny 
obraz jasnogórskiej Dziewicy nie został w żaden sposób uszkodzony ani też sam 
klasztor nie doznał żadnych szkód.” Gdy weszliśmy do kaplicy Cudownego 
Obrazu zobaczyliśmy olbrzymi tłum wiernych uczestniczących we mszy świętej. 
Niektórzy, tak kobiety jak i mężczyźni, leżeli twarzą na ziemi całując posadzkę. 
Wśród nich było wiele łkających kobiet.

Ledwie opuściłem kaplicę wraz z moją wojskową eskortą uderzyła nas 
ponura rzeczywistość wojny. Usłyszeliśmy przerywane strzały. Na położonym 
poniżej bulwarze ustawiono wielką liczbę baterii przeciwlotniczych. Na rogu 
leżały ciała dwóch martwych koni, których nikt nie miał czasu uprzątnąć. Na lewo 
od nas cały rząd budynków ukazywał wybite szyby i podziurawione przez kule 
fasady, podczas gdy prawą stroną bulwaru posuwała się grupa 30 polskich cywilów 
eskortowanych przez żołnierzy w stalowych hełmach z bronią gotową do strzału. 
Polacy maszerowali z rękami w górze. 30 aresztowanych było podejrzanych  
o ataki snajperskie.

47 „The Morning Herald”, 6 September 1939, p. 5.
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Streszczenie

O „POLSKICH KOBIETACH WALCZĄCYCH JAK TYGRYSY” – 
RELACJA LOUISA LOCHNERA Z PODRÓŻY DO CZĘSTOCHOWY 

WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

Prezentowana relacja amerykańskiego korespondenta Louisa P. Lochnera  
z podróży do Częstochowy we wrześniu 1939 roku to ciekawy materiał źródłowy 
będący zapisem jego obserwacji z linii frontu w Polsce, a konkretnie w okolicach 
Częstochowy i klasztoru jasnogórskiego. Jednocześnie jest to materiał dowodowy 
obrazujący perfidię i bezwstydność niemieckiej machiny propagandowej 
kierowanej przez ministra Josepha Goebbelsa. Minister propagandy Rzeszy 
wykorzystał wizytę słynnego amerykańskiego dziennikarza do uwiarygodnienia 
niemieckich kłamstw w sprawie zatopienia statku „Athenia”. Ponadto dzień po 
wymordowaniu przez niemieckich żołnierzy kilkuset cywilnych mieszkańców 
Częstochowy przedstawiono Polaków jako skrytobójców strzelających w plecy do 
żołnierzy Wehrmachtu.
Słowa kluczowe: Louis Lochner, Jasna Góra/ Częstochowa, „Krwawy 
Poniedziałek”, 1939, niemieckie zbrodnie wojenne

Summary

"POLISH WOMEN FIGHTING LIKE TIGERS" 
– LOUIS P. LOCHNER’S REPORT ON HIS JOURNEY 

TO CZĘSTOCHOWA IN SEPTEMBER 1939

Louis P. Lochner’s report presented above is an interesting source containing his 
observations from the frontline in Poland in 1939, referring to Częstochowa and 
Jansa Góra monastery in particular. In the same time, it is evidence of Goebbel’s 
perfidious and unblushing propaganda machine. Lochner’s visit in Częstochowa 
was used to authenticate German lies in case of sinking "Athenia" – the British 
passenger ship. Moreover, the day after a massacre of Polish civilians in 
Częstochowa Polish inhabitants were presented as snipers killing German soldiers.
Keywords: Louis Lochner, Jasna Góra/ Częstochowa, "Bloody Monday", 1939, 
German War Crimes
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POD ORŁAMI NAPOLEONA 
POMIĘDZY CZĘSTOCHOWĄ A CZELADZIĄ

Dariusz Nawrot, Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł 
Zagłębia Dąbrowskiego, Czeladź 2016, ss. 233, il.

Epoka napoleońska to niezwykle istotny, aczkolwiek bardzo krótki, okres  
w dziejach naszego państwa i narodu. Mimo iż ostatnimi czasy ukazują się 
w naszym kraju głównie publikacje dotyczące historii najnowszej, to jednak 
tematyka dotycząca Księstwa Warszawskiego wciąż poszerza się o wartościowe 
pozycje poruszające rozmaite aspekty napoleońskiej epopei. Istotną rolę wśród 
nich odgrywają prace skupiające się na ujęciu regionalnym, traktujące bądź  
o losach poszczególnych miast, bądź obejmujące swym zakresem badawczym 
większe obszary1. Do tej kategorii zaliczyć można najnowszą książkę Dariusza 
Nawrota, która jest obiektem tej recenzji. 

Autor recenzowanej publikacji jest pracownikiem Instytutu Historii 
Uniwersytetu Śląskiego, doskonale znanym wszystkim miłośnikom czasów 
napoleońskich, autorem licznych publikacji naukowych. Do jego ważniejszych 
prac należą: Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w dobie Sejmu Czteroletniego 
Z dziejów stosunków polsko-austriackich w latach 1788–1792, Katowice 1999; 
Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Bój o Sosnowiec  
i wyzwolenie trójkąta granicznego, Sosnowiec 2013; Z dziejów czynu legionowego. 
Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku wielkiej wojny 1914–1915, Sosnowiec 
2014; Pułki litewskie. Historia i umundurowanie 1812–1813 (współautor  
Z. Fuiński), „Dawna Broń i Barwa” 1997, nr 15; Udział elit politycznych Księstwa 
Warszawskiego w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dobie Księstwa 
Warszawskiego, „Miscellanea Historico-Archivistica” 2002, t. XIV; Dominika 
Radziwiłła przypadki na polu chwały, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy literackie – 
biografie – świadectwa historyczne, red. K. Stępnik, Lublin, 2003; Organizacja 
armii litewskiej w 1812 r., [w:] J. hr. Tyszkiewicz, Historia 17. pułku ułanów na 
tle wojsk litewskich 1812–1814, oprac. D. Nawrot, A. Nieuważny, Gdynia 2004; 
Jan Nepomucen Sułkowski – burzliwe życie na pograniczu trzech zaborów, [w:] 
Pogranicza: ludzie pogranicza, red. W. Brenda, J. Kiełbik, Olsztyn 2009; Zamiast 
wstępu. Śląsk w dobie kampanii 1806/1807 i 1813 roku, [w:] Śląsk w dobie 
kampanii napoleońskich, pod red. D. Nawrota, Katowice 2014; Litwa i Napoleon 

1 Spośród licznych prac wymienić można następujące: A. Kociszewski, Mazowsze w epoce 
napoleońskiej, Ciechanów 1984; J. Czubaty, Warszawa 1806–1815: miasto i ludzie, Warszawa 
1997; J. Helwig, Twierdza Głogów. Czasy wojen napoleońskich 1806–1814, Oświęcim 2011;  
M. Baczkowski, Wojsko polskie w napoleońskim Krakowie, Kraków 2009.
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w 1812 roku, Katowice 2008. Za ostatnią z wymienionych publikacji Dariusz 
Nawrot uhonorowany został Nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka oraz „Złotą 
Pszczołą”, za najlepszą książkę o tematyce napoleońskiej w 2008 r.

Będąc miłośnikiem epoki napoleońskiej, a jednocześnie mieszkańcem 
Częstochowy, oczekiwałem z dużym zainteresowaniem na książkę, której 
tematyka dotyczy bliskiego memu sercu regionu, a która łączy w sobie dwa 
obszary zainteresowań badawczych Dariusza Nawrota, czyli okres napoleoński  
i historię Zagłębia Dąbrowskiego. 

Książka będąca przedmiotem recenzji składa się ze wstępu, prologu, trzech 
rozdziałów, epilogu i zakończenia. We wstępie Autor uzasadnia wybór tematu, 
który, mimo iż obecny na kartach literatury naukowej, to jednak traktowany był 
dotychczas dosyć pobieżnie; zagadnienia opisywane były wyrywkowo, a często 
wobec niedostatecznego oświetlenia źródłowego przedstawiały zniekształcony 
czy wręcz fałszywy obraz wydarzeń. Widać to w szczególności na przykładzie 
opisu udziału księcia bielskiego Jana Nepomucena Sułkowskiego w działaniach 
powstańczych na Nowym Śląsku. Co jest szczególnie istotne, Dariusz Nawrot 
starał się, jak sam podkreśla, zaprezentować pełny ciąg wydarzeń z przełomu 
1806/1807 r. osadzając go jednocześnie w szerszym kontekście wydarzeń 
militarnych i politycznych. Zgadzając się w pełni z uzasadnieniem Autora należy 
jednak podkreślić fakt, iż samo opanowanie klasztoru jasnogórskiego w 1806 r.  
zostało już dość szczegółowo przedstawione w opracowaniach Aleksandra 
Achmatowicza, Wojciecha Kędera i Dariusza Złotkowskiego.

Autor wykorzystał liczne zasoby źródłowe, w szczególności pochodzące  
z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, wśród których najistotniejsze 
okazały się te z zespołu Komisja Rządząca, a także materiały z Archiwum 
Jasnogórskiego w Częstochowie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum 
Państwowego w Katowicach, Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum 
Historycznego w Bielsku-Białej. Ze zbiorów zagranicznych wymienić należy 
Archiwum Rodzinne Książąt Sułkowskich w Wiedniu czy francuskie Archives 
Nationales w Paryżu i Service Historique de la Defense w Vincennes. Profesor 
Nawrot wykorzystał też liczne polsko-, francusko- i niemieckojęzyczne źródła 
drukowane na czele z korespondencją cesarza Napoleona, marsz. Louisa Nicolasa 
Davout’a czy ks. Józefa Poniatowskiego okraszone wspomnieniami świadków 
epoki, tak wojskowych, jak i cywilów. Jeśli dodać to tego współczesną prasę oraz 
listę ponad stu siedemdziesięciu opracowań, to otrzymamy bogaty materiał, który 
stanowił znakomity punkt wyjścia do badań naukowych. 

Kolejną częścią pracy jest prolog, w którym zaprezentowany został rys 
dziejów zachodniej części dawnego województwa krakowskiego, czyli terenu 
nazwanego przez Prusaków mianem Nowego Śląska (po III rozbiorze w 1795 r.).  
Naszkicowana została w nim struktura administracyjna regionu, przekrój 
społeczny ludności, charakterystyka miast i wsi, a także życie społeczno-
gospodarcze z uwzględnieniem najwcześniejszych inwestycji przemysłowych 
w regionie. Poznajemy tam najbardziej wpływowe rodziny szlachty polskiej, na 
czele z Mieroszewskimi herbu Ślepowron, Męcińskimi herbu Poraj czy Wesselami 
herbu Rogala. Po 1795 r. majątki prywatne w regionie wykupywane były przez 
pruskich urzędników i wojskowych. Jako ciekawostkę Autor przytacza fakt, 
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iż między nimi znalazł się ppłk Hans Enhrenfried Freiherr von Diebitsch. Jego 
synem był Hans Karl von Diebitsch, w Polsce znany bardziej jako Iwan Dybicz – 
późniejszy feldmarszałek rosyjski, książę Zabałkański i dowódca armii rosyjskiej 
skierowanej do stłumienia powstania listopadowego w 1831 r. Dariusz Nawrot 
słusznie podkreśla, iż rządy pruskie na interesującym nas obszarze to początek 
industrializacji regionu, bogatego w złoża węgla, rudy żelaza i wapień, ale 
jednocześnie zauważa, że Nowy Śląsk stał się głównie dostawcą tanich surowców 
dla rozwijającego się przemysłowo okręgu górnośląskiego (s. 26). 

Wydaje się, że doprecyzowania wymaga sprawa nazewnictwa nowośląskich 
powiatów. Autor w prologu podaje, iż po włączeniu tych ziem do Prus podzielono 
Nowy Śląsk na powiat siewierski i pilicki (s. 9). W momencie rozwoju akcji 
powstańczej po zajęciu twierdzy jasnogórskiej w listopadzie 1806 r. pojawia 
się nagle powiat lelowski (s. 50). Autor co prawda we wstępie informuje  
o podwójnym nazewnictwie powiatu lelowskiego (pilickiego), jednak brak 
precyzyjnego stwierdzenia, kiedy doszło do oficjalnej zmiany nazewnictwa, może 
być momentami mylący.

Właściwy opis powstania na Nowym Śląsku rozpoczyna się w rozdziale 
pierwszym. Dariusz Nawrot wychodzi od genezy całego polskiego zrywu 
niepodległościowego w 1806 r., czyli od podwójnej klęski armii pruskiej pod Jeną 
i Auerstedt. Wkroczenie wojsk Wielkiej Armii na ziemie zaboru pruskiego oraz 
wydanie słynnej odezwy do powstania przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
i Józefa Wybickiego spowodowało wybuch akcji powstańczej wpierw  
w Poznańskiem, a następnie w Kaliskiem, gdzie niedaleko od granicy z Nowym 
Śląskiem znajdowała się twierdza jasnogórska vel częstochowska obsadzona przez 
pruski garnizon. Następnie Autor wyczerpująco opisał okoliczności słynnego 
epizodu zajęcia fortecy jasnogórskiej przez szwadron francuskich szaserów ppłk. 
Jeana Louisa Charlesa Victora Geusnona Deschamps’a, wspieranych przez oddział 
kaliskich insurgentów pod dowództwem Kaspra Miaskowskiego oraz kilkuset 
osobową grupę miejscowej szlachty i włościan pod komendą Michała Pruszaka. 
Należy tutaj wspomnieć, iż Dariusz Nawrot epizod zajęcia twierdzy jasnogórskiej 
opublikował już wcześniej2. Został on też uwieczniony w literaturze przez 
Wacława Gąsiorowskiego, który ponad sto lat temu poświęcił mu sporo miejsca 
w swej popularnej powieści historycznej Huragan. Komendant pruski mjr Hundt 
zwiedziony fortelem, co do liczby i składu stojących pod twierdzą jasnogórską 
wojsk, podjął decyzję o kapitulacji w dniu 19 listopada 1806 r. W ręce zdobywców 
wpadły zapasy żywności, prochu, kilkaset karabinów oraz artyleria. 

W literaturze przedmiotu podaje się różną liczbę zdobytych dział. Profesor 
Nawrot stwierdza, iż było ich 24 o wagomiarach 3-, 6- i 12-funtów (s. 39). 
Kasper Miaskowski w piśmie do gen. Dąbrowskiego podaję liczbę 26 dział3. 

2 D. Nawrot, Zdobycie twierdzy częstochowskiej i wybuch powstania na Nowym Śląsku, [w:] 
Częstochowskie Teki Historyczne, t. III, red. N. Morawiec, R.W. Szwed, M .Trąbski, Częstochowa 
2012, s. 77–100.
3 Raport K. Miaskowskiego dla J.H. Dąbrowskiego z 19 XI 1806 r., [w:] R. Bielecki, A. Tyszka, Dał 
nam przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796–1815, t. I, Kraków 1984, 
s. 142.
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Pojawia się nawet liczba 30 sztuk artylerii4. Jednak w świetle raportu komendanta 
twierdzy jasnogórskiej ppłk. Antoniego Górskiego dla dyrektora wojny ks. Józefa 
Poniatowskiego z sierpnia 1807 r. możemy przyjąć liczbę 24 za prawdziwą. 
Raport ppłk. Górskiego wykazuje na stanie twierdzy 3 armaty 12-funtowe, 1 – 
6-funtową, 12 – 3-funtowych i 2 – 1,5-funtowe. Ponadto wymienia 1 granatnik 
10-calowy i 4 granatniki 8-calowe5. Łącznie daje to liczbę 23 sztuk artylerii, jednak 
1 działo otrzymać mieli z twierdzy częstochowskiej insurgenci, którzy pod wodzą 
Wojciecha Męcińskiego podjęli w styczniu 1807 r. wyprawę na Górny Śląsk (s.82).

Słusznie Autor stwierdza, iż zdobycie twierdzy częstochowskiej po pierwsze 
– odizolowało śląski teatr wojny od głównego obszaru działań militarnych na 
Mazowszu i w Prusach Wschodnich. Po wtóre – wywarło decydujący wpływ na 
rozwój powstania na Nowym Śląsku i organizację polskich formacji zbrojnych  
w oparciu o jasnogórską fortecę (s. 62).

Rozdział drugi to szczegółowa analiza procesu formowania polskich 
oddziałów wojskowych w twierdzy jasnogórskiej i na terenie objętym powstaniem. 
Na Nowym Śląsku, podobnie jak w innych częściach „Polski zdobytej na królu 
pruskim”, organizowane było pospolite ruszenie, na którego czele stanął, powołany 
jeszcze przez gen. Dąbrowskiego, Wojciech Męciński ze stopniem generała-majora 
powstańczego. Komenda Męcińskiego, oprócz zabezpieczania twierdzy i ochrony 
granicy z pruskim Śląskiem, uczestniczyła w walkach nad Omulwią, w składzie 
korpusu obserwacyjnego gen. Józefa Zajączka, zasługując na pochwały. Z innych 
dowódców nie sposób pominąć Michała Pruszaka, jednego z bohaterów zajęcia 
twierdzy jasnogórskiej, organizatora wojsk polskich i dowódcę oddziału, podobnie 
jak kawalerzyści Męcińskiego, patrolującego granicę śląską. Autor przywołuje 
liczne przykłady ofiarności mieszkańców powiatów lelowskiego i siewierskiego 
na rzecz formowania jednostek wojska polskiego. Najbardziej godny podziwu 
jest czyn mieszkańców Czeladzi, którzy oprócz zarządzonego przez władze  
w Warszawie kontyngentu kantonistów w darze na obronę ojczyzny wystawili 
dodatkowo 32 umundurowanych konnych, co było chyba ewenementem w skali 
kraju (s. 80). Ciekawą inicjatywą było planowane sformowanie w Częstochowie 
artylerii konnej. Zamiar nie został doprowadzony do skutku, natomiast w oparciu 
o będące na stanie twierdzy jasnogórskiej działa rozpoczęto formację jednego  
z trzech batalionów artylerii polskiej, podległego organizacyjnie II Legii gen. 
Józefa Zajączka. Organizatorem artylerii był ppłk. Antonii Górski (s. 100).

Ponadto w rozdziale drugim zaprezentowany został przebieg „wojny 
podjazdowej”, jaka toczyła się na granicy Górnego i Nowego Śląska, a którą 
prowadziły polskie formacje ochotnicze i pospolite ruszenie z jednej, a oddziały 
pruskich huzarów z drugiej strony. Co ciekawe, Prusakami dowodził por. Andreas 
Witowski, Polak z pochodzenia, a Prusak z wyboru. Oddział Witowskiego  
operował w oparciu o twierdzę w Koźlu i przeprowadzał wypady na tereny 
podległe polskiej jurysdykcji. 

W tym miejscu należy dodać kilka zdań wyjaśnienia w kwestii numeracji 
polskich jednostek w 1807 r. W przypisie na stronie 99 Dariusz Nawrot, pisząc 
o organizacji Wojska Polskiego i podziale tegoż na trzy legie (Dąbrowskiego, 

4 „Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1807, nr 1 z 2 stycznia.
5 AGAD, Komisja Rządząca - akta spraw, sygn. 55, k. 73.
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Zajączka i ks. Poniatowskiego), stwierdza: „Później dyrektor wojny książę 
Poniatowski zmienił numerację legii, a w konsekwencji numerację poszczególnych 
pułków. Na podstawie rozkazu wydanego 4 czerwca 1807 r. legia Dąbrowskiego 
otrzymała numer trzeci, a legia Poniatowskiego numer pierwszy. Legia dowodzona 
przez Zajączka zachowała numer drugi”. Autor powołuje się przy tym na pracę 
Gabriela Zycha o armii Księstwa Warszawskiego6. Tymczasem zamiana numerów 
legii nastąpiła już w styczniu 1807 r., kiedy to właśnie Legia Warszawska (ks. 
Poniatowskiego) otrzymała numer pierwszy, Legia Kaliska (Zajączka) – drugi, 
a Legia Poznańska (Dąbrowskiego) – trzeci. Jeśli chodzi o numerację pułków 
piechoty i jazdy, to w każdej legii pułki piechoty miały numery od 1. do 4., 
natomiast pułki jazdy nosiły numery 1. i 2. Jak można się domyślać taka numeracja 
powodowała często chaos i sprawiała problemy natury organizacyjnej. Aby 
temu zaradzić ks. Poniatowski wprowadził nową numerację jednostek nadając  
w czerwcu numery najniższe pułkom swojej dywizji, jako Legii I. Ostatnie numery 
(najmniej zaszczytne) otrzymały pułki Legii III gen. Dąbrowskiego, co wywołało 
zrozumiałe rozgoryczenie dowództwa i żołnierzy tej jednostki. Przecież to oni jako 
pierwsi ruszyli na front walcząc na Pomorzu, zdobywając Gdańsk, odznaczając się 
w batalii pod Frydlandem.

W rozdziale trzecim Dariusz Nawrot skupił się na opisie działań  
ks. Jana Sułkowskiego podczas insurekcji na Nowym Śląsku. Przedstawił 
proces formowania pierwszego polskiego pułku huzarów, m.in. podając listę 
imienną żołnierzy (s. 120–121), wreszcie zaprezentował prawdziwe okoliczności 
niefortunnego i budzącego największe kontrowersje starcia komendy Sułkowskiego 
w Mysłowicach. Co najistotniejsze, Autor rozprawił się z obecnym w literaturze 
naukowej mitem pozorowanej bitwy pomiędzy dwoma częściami komendy 
Sułkowskiego (s. 132–133). Nie stroniąc od surowych ocen księcia bielskiego, 
na jakie ten lekkomyślny i nieodpowiedzialny dowódca niewątpliwie zasłużył, 
podniósł jednocześnie istotną kwestię, a mianowicie fakt, iż ks. Sułkowski był 
jedynym magnatem (wydaje się, że właściwszym byłby określeniem arystokrata) 
z rejonu Śląska i Moraw, który stanął po stronie Napoleona, czym zasłużył sobie 
na jednoznacznie negatywną ocenę w historiografii pruskiej. W świetlne tych 
wywodów całkowicie słusznym zdaje się zakwestionowanie przez Autora obrazu 
„awanturnika”, obecnego również w polskiej historiografii (s. 171).

Epilog to przede wszystkim opis próby, jaką podjęli Prusacy celem 
zafałszowania ustaleń traktatu tylżyckiego z lipca 1807 r. Próba ta polegała na 
formalnym utrzymaniu przez Królestwo Prus panowania w powiatach lelowskimi 
i siewierski. Staraniom Prusaków od samego początku przeciwdziałał rząd 
polski. Zabiegi Komisji Rządzącej, przy życzliwym współdziałaniu czynników 
francuskich, zakończyły się sukcesem. Jednak ostateczne potwierdzenie 
przynależności terenów Nowego Śląska do Księstwa Warszawskiego nastąpiło 
dopiero w konwencji elbląskiej podpisanej 10 listopada 1807 r. 

W tej części pracy zawarto również opis dalszych losów bohaterów 
powstania na Nowym Śląsku. Niektórzy, jak Michał Pruszak i Wojciech Męciński, 

6 G. Zych, Armia Księstwa Warszawskiego 1807–1812, Warszawa 1961, s. 19–20. Podobną 
informację podają inni autorzy – vide: M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej 
1795–1815, Poznań 1912, s. 160; R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995, s. 457.
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wkrótce po opisanych wydarzeniach porzucili służbę. Inni zdobyte doświadczenie 
bojowe wykorzystywali podczas kolejnych kampanii w szeregach armii Księstwa 
Warszawskiego. Najsmutniejsze koleje losu czekały ks. Sułkowskiego, który 
będąc oskarżony o liczne przestępstwa i nadużycia długo starał się o wybaczenie 
w Dreźnie i Paryżu. Jego kariera wojskowa została trwale zwichnięta, lecz w 1808 
r. Napoleon powierzył mu zadanie stworzenia siatki szpiegowskiej działającej 
na obszarze Śląska, Moraw i Galicji. Potem wielokrotnie jeszcze oskarżany, 
odsiadujący rozmaite wyroki i pozbawiony majątku ks. Jan Nepomucen zakończył 
burzliwe życie w 1832 r., jakże by inaczej, jako więzień w Theresienstadt.

Warto w tym miejscu sprostować niezbyt precyzyjny fragment dotyczący 
kierownictwa resortu skarbu w 1807 r. Autor podaje, iż na takowego wyznaczono 
Tadeusza Mostowskiego, a ponieważ nie objął on funkcji, resortem kierował zespół 
urzędników (s. 145). Tymczasem pierwszym dyrektorem skarbu z woli Komisji 
Rządzącej został Jan Nepomucen Małachowski, który jednakże zrezygnował po 
kilku tygodniach. Na jego następcę zaproponowano Mostowskiego, jednak ten 
zwlekał z objęciem funkcji, wreszcie odmówił jej przyjęcia. W tej sytuacji na szefa 
dyrektoriatu skarbu wyznaczono tymczasowo dyrektora spraw wewnętrznych 
Stanisława Brezę, którego tytułowano dyrektorem spraw wewnętrznych i „zastępcą 
skarbowego”. Dopiero 10 czerwca 1807 r., na prośbę Brezy przedstawioną dzień 
wcześniej, Komisja Rządząca uwolniła go od obowiązków „zastępcy skarbowego”, 
a w jego miejsce powołano Administrację Skarbową, na której czele stanął Tadeusz 
Dembowski.

W zakończeniu Dariusz Nawrot wskazał na istotne znaczenie okresu 
napoleońskiego dla obszaru Nowego Śląska, który po 1815 r. znalazł się  
w granicach Królestwa Polskiego, a po pewnym czasie przekształcił się  
w Zagłębie Dąbrowskie. Podkreślił też znaczenie wydarzeń z przełomu 1806  
i 1807 r. dla tradycji walk o niepodległość Polski w regionie. Przypominając  
o udziale mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w kolejnych zrywach 
niepodległościowych stwierdził: „Pamiętać należy, że bez tego zaangażowania 
części mieszkańców i tradycji walk o Polskę sięgających epoki napoleońskiej, 
nie byłoby Zagłębia Dąbrowskiego wśród ośrodków odbudowujących polską 
państwowość w 1918 roku” (s. 181).

Wartość pracy podnosi bez wątpienia zamieszczony indeks osób, który 
ułatwia korzystanie z książki. Ponadto dodatkowym atutem są ilustracje, na 
których przedstawionych mamy zarówno świetnie znanych, jak i zdecydowanie 
mniej rozpoznawalnych bohaterów tamtych wydarzeń – m.in.: Andreasa 
Witowskiego, Wojciecha Męcińskiego czy Karola Larysza, szwagra księcia 
bielskiego, który mimo młodego wieku został podpułkownikiem w regimencie 
huzarów Sułkowskiego i brał udział w burzliwych wydarzeniach, jakie były jego 
udziałem, aż do klęski pod Mysłowicami i późniejszego procesu. 

Każdy recenzent jest czasem zmuszony dodać łyżkę dziegciu do beczki 
miodu. W pracy znajduje się pewna liczba literówek. Na przykład błędnie 
podany został tytuł pracy Macieja Loreta, zamiast Między Jeną a Tylżą (1806–
1807) jest Między Tylżą a Jeną (s. 30 i s. 188). Występują też pomyłki w datach 
umieszczonych w przypisach. Na stronie 146 w przypisie 320 podano zalecenie 
Komisji Rządzącej z datą 14 stycznia 1807 r., tymczasem pierwsza jej sesja miała 
miejsce 15 stycznia. Podobnie rzecz ma się z datą uchwalenia etatu wojska, gdzie 
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widnieje data 7 stycznia zamiast 17 stycznia (s. 103). Dodajmy, iż 17 stycznia 
Komisja Rządząca przyjęła przedstawiony przez ks. Poniatowskiego etat, 
natomiast jego podpisanie i wdrożenie miało miejsce dzień później. W przypisie 
376 na stronie 162 zamiast „10.IX.1809” winno być „10.IX.1807”. Dodatkowo 
brak w wykazie bibliograficznym książki Janusza Staszewskiego (Kaliski wysiłek 
zbrojny, Kalisz 1931), umieszczonej w przypisie 1 na stronie 5. 

Podsumowując, praca Dariusza Nawrota to pozycja ze wszech miar godna 
polecenia. Napisana została językiem przystępnym dla każdego czytelnika, przy 
zachowaniu wszelkich kanonów pracy naukowej, co jest wielką wartością. Oparto 
się na szerokiej bazie źródłowej, tak polskiej jak i zagranicznej, wykorzystano 
też niemal całą istniejącą literaturę dotyczącą tematyki pracy. Układ opracowania 
jest logiczny i przejrzysty. Zawiera ono mnóstwo ciekawych szczegółów 
dotyczących przebiegu działań zbrojnych jak też organizacji jednostek polskich, 
przy jednoczesnym przedstawieniu ich w sposób uporządkowany. Jednocześnie 
opisywane wydarzenia militarne i polityczne prezentowane są na szerokim 
tle działań „pierwszej wojny polskiej”. Drobne niedociągnięcia wspomniane  
w recenzji nie wpływają w żaden sposób na wartość książki.

Jest to bez wątpienia lektura obowiązkowa zarówno dla napoleonistów, jak 
też wszystkich badaczy i miłośników historii Zagłębia Dąbrowskiego i regionu 
częstochowskiego. Niejako potwierdzeniem tych słów może być „Złota Pszczoła” 
za najlepszą książkę napoleońską wydaną w 2016 r. przyznaną przez forum 
Napoleon.org.pl. 

 
Przemysław Gorzałka

(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
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VI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY W CZĘSTOCHOWIE

Ks. Marian Duda, VI Światowy Dzień Młodzieży. Częstochowa’91, t. II/1: 
Przygotowanie duchowe i przeżycie, ss. 639, t. II/2: Organizacja V’90–IV’91,  

ss. 639, t. II/3: Organizacja V–VIII’91, ss. 787, t. II/4: Owocowanie 1991–2016,  
ss. 517, Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, 

Częstochowa 2016.

W pierwszej opublikowanej prezentacji monumentalnego dzieła ks.  
dr. hab. Mariana Dudy, na które składają się aż cztery obszerne tomy, dr Beata 
Stypułkowska na łamach „Niedzieli” napisała: „Może dziwić fakt, że dopiero po 
25 latach ukazuje się dokumentacja VI ŚDM [Światowego Dnia Młodzieży – 
J.K.]. Kolejne światowe spotkanie młodzieży w Krakowie było silnym impulsem, 
aby uporządkować i utrwalić pierwsze – pionierskie – częstochowskie wydarzenie. 
Ks. dr hab. Marian Duda, przewodniczący Kościelnego Komitetu, jak nikt inny 
ma orientację w charakterze poszczególnych dokumentów, doskonale pamięta 
sekwencję wydarzeń, rozmów i kulisy wielu spotkań […]”1. I rzeczywiście, 
któż jak nie Koordynator Generalny VI ŚDM jest osobą najodpowiedniejszą 
do opublikowania materiałów archiwalnych z wydarzenia, które miało rangę 
ogólnoświatową, a odbyło się w Częstochowie 1991 r. Stoją przecież za tym  
i doświadczenie i kompetencje. Tym bardziej, że zagadnieniom VI ŚDM poświęcił 
on znaczną część swego dorobku naukowego, na podstawie której można 
stwierdzić, że jest wybitnym znawcą i ekspertem w tej tematyce, i to nie tylko  
w skali kraju, ale znacznie szerzej. Spod jego pióra bowiem wyszło aż 6 publikacji 
książkowych (współautorskich i współredakcyjnych), 7 artykułów naukowych  
i 5 artykułów popularnonaukowych poświęconych VI ŚDM. Na ten temat udzielił 
również 8 wywiadów, które były publikowane na łamach „Katolika”, „Niedzieli”, 
„Słowa Powszechnego”, „Trybuny Śląskiej”, „Zorzy” i „Życia Częstochowy”. 
Ponadto aż 15 jego wystąpień na sesjach naukowych w kraju i zagranicą dotyczyło 
właśnie powyższych zagadnień2. Kim zatem jest Autor czterotomowego dzieła, 
wydanego w Wydawnictwie Naukowym Wyższego Instytutu Teologicznego  
w Częstochowie3?

Ks. dr. hab. Mariana Duda urodził się 7 lipca 1951 r. w Będzinie. Po 

1 B. Stypułkowska, Dokumenty VI Światowego Dnia Młodzieży, „Niedziela” R. 59 (2016), nr 51, s. 47.
2 J. Kapuściński, Osiągnięcia naukowe wykładowców Wyższego Instytutu Teologicznego w Często-
chowie, „Veritati et Caritati” 2016, t. VII, s. 310–339.
3 Idem, Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego  
w Częstochowie za rok akademicki 2015/2016, ibidem, s. 777–778.
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ukończeniu szkoły podstawowej i średniej wstąpił do Częstochowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1975 r. uzyskał tytuł magistra teologii 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie. 
Cztery lata później zdobył stopień naukowy licencjata teologii. Dalsze studia 
kontynuował na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu (Szwajcaria), po czym 
w 1987 r. doktoryzował się w zakresie teologii moralnej na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie, przedstawiając rozprawę pt. Parafia jako wspólnota 
urzeczywistniająca podstawowe wartości etyczne. Aspekt moralno-pastoralny, 
napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego. Przez wiele lat 
pracował w Kurii Diecezjalnej w Częstochowie i był wykładowcą teologii 
pastoralnej w Studium Katechetycznym w Częstochowie i Częstochowskim 
Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie (od 1991 r. Wyższe Seminarium 
Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie). W latach 2003–2004 
odbył staż naukowy na Uniwersytecie we Fryburgu (Université de Fribourg / 
Universität Freiburg – katolicki uniwersytet w Szwajcarii), gdzie zajmował się 
pisaniem rozprawy habilitacyjnej. Stopień doktora habilitowanego w zakresie 
teologii pastoralnej uzyskał w 2006 r. w Papieskiej Akademii Teologicznej  
w Krakowie na podstawie dorobku naukowego i dysertacji zatytułowanej Myśląc 
parafia... Jana Pawła II wizja parafii. Studium teologiczno-pastoralne. W 2007 r.  
objął stanowisko rektora Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Pięć lat 
później uczelnia ta – dzięki jego wysiłkom – została przemianowana na Wyższy 
Instytut Teologiczny i erygowana przez Stolicę Apostolską. Wówczas stanął na 
jej czele jako dyrektor. Ponadto prowadził w niej zajęcia z teologii pastoralnej. 
Wykładał także teologię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 
Oprócz tego był dyrektorem Podyplomowego Studium Pastoralnego dla 
Kapłanów i kierownikiem częstochowskiej Sekcji Licencjacko-Doktoranckiej 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 
W międzyczasie wyróżniono go kościelnymi tytułami honorowymi (m.in. kapelan 
honorowy Jego Świątobliwości, kanonik gremialny Kapituły Częstochowskiej 
Bazyliki Archikatedralnej w Częstochowie) oraz wieloma prestiżowymi 
odznaczeniami i nagrodami kościelnymi i państwowymi (m.in. Mater Verbi, 
Christifideles Laici, Krzyż Wolności i Solidarności, Nagroda im. Karola Miarki, 
Zasłużony dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego)4. 

Za szczególne jego osiągnięcie, które sam Autor określa jako „punkt 
kulminacyjny mojej życiowej drogi i posługi kapłańskiej”5, należy uznać 
zorganizowanie w dniach 14–15 sierpnia 1991 r. VI ŚDM na Jasnej Górze. Z tej 
okazji z ramienia Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski otrzymał nominację 
na przewodniczącego Kościelnego Komitetu Organizacyjnego (25 maja 1990 r.).  
Było to ambitne i odpowiedzialne zadanie, tym bardziej, że jako generalny 
koordynator odpowiadał za przegotowanie i przebieg wydarzenia o randze 

4 B. Duda, J. Śmigiera, Curriculum vitae [ks. dr. hab. Mariana Dudy], [w:] Być w sercu Kościoła. 
Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia pracy naukowej Dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego 
w Częstochowie ks. dr. hab. Mariana Dudy, red. S. Jasionek, Częstochowa 2014, s. 19–24.
5 VI Światowy Dzień Młodzieży – nowy „cud częstochowski”. Rozmowa z ks. Marianem Dudą – 
przewodniczącym Kościelnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM, „Niedziela” R. 49 (2006), nr 33, 
s. 3.
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ogólnoświatowej, w tym także za wizytę w Polsce papieża Jana Pawła II. Działa-
lność ta wymagała wyjątkowego talentu i sprawności, zwłaszcza, że trzeba było 
koordynować pracę na wielu poziomach (międzynarodowym, polskim i miejskim). 
W całym tym przedsięwzięciu logistycznym szczególne znaczenie przywiązywał on 
do wszelkiego rodzaju dokumentów (wpływających i wypływających z kancelarii 
Kościelnego Komitetu Organizacyjnego), które od samego początku skrupulatnie 
gromadził, wykazując się przy tym niezwykłym zmysłem historycznym. Dodatko-
wo w latach 1990–1991 śledził na bieżąco ważniejsze publikacje dotyczące  
VI ŚDM, po czym zbierał te materiały i dołączał do posiadanej dokumentacji.  
Tak samo czynił po zakończeniu tego wydarzenia, dzięki czemu zgromadził wiele 
cennych informacji z lat 1991–2016. Tym sposobem powstał unikatowy w skali 
światowej zbiór materiałów archiwalnych dotyczących VI ŚDM. Z czasem został  
on złożony w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego 
Patykiewicza w Częstochowie, gdzie otrzymał status zespołu o ogólnej sygnaturze 
ŚDM (148 jednostek archiwalnych). Wszystko to świadczy o szerokich horyzontach 
Autora i jego przenikliwości historycznej. Dość wspomnieć, że zamiłowanie do 
historii odcisnęło wyraźny ślad w jego twórczości pisarskiej, czego dowodem jest aż  
9 publikacji dotyczących tej dyscypliny, pomimo tego, że w nauce zajmuje się on 
teologią moralną i pastoralną6. 

Niewątpliwie za jego historyczne opus vitae należy uznać edytorskie 
wydanie ważniejszych dokumentów VI ŚDM, które zebrane w cztery tomy ogółem 
liczą 2582 strony. Wybór dokumentów nie jest przypadkowy, ale gruntownie 
przemyślany, ponieważ według Autora są to zasadnicze materiały źródłowe, 
obrazujące w wystarczający sposób skalę przeżytego wydarzenia. Poza tym – 
jak sam przyznaje – „nadal zostaje otwarte pole do badań nad dokumentacją  
VI ŚDM, zwłaszcza dotyczącą szczegółowych aspektów organizacji, przeżycia  
oraz zasięgu oddziaływania i promieniowania tego wydarzenia o wymiarze 
globalnym” (t. I, s. 11). Tym bardziej jest to możliwe, gdyż cały zespół obejmuje 
ogółem 148 jednostek archiwalnych, a zatem wiele dokumentów nie znalazło się 
przecież w tym wydawnictwie. O celu, jaki przyświecał Autorowi przy pracy nad  
tym dziełem, można dowiedzieć się ze Wstępu, w którym napisał: „Niniejsza  
publikacja jest niczym innym jak tylko świadectwem tego historiozbawczego 
wydarzenia, i niech tak też będzie odczytana. W oparciu o źródła archiwalne, 
zgromadzone przez Kościelny Komitet VI Światowego Dnia Młodzieży 
Częstochowa'91, próbuje ona zatrzymać oraz przekazać na przyszłość przejawy 
łaski, której doświadczyliśmy jako organizatorzy tego epokowego wydarzenia”  

6 M. Duda, Śp. Biskup Franciszek Musiel. Wspomnienie pośmiertne, „WACz” R. 66 (1992),  
nr 12, s. 304–307; idem, Śp. Bp Tadeusz Szwagrzyk. Wspomnienie pośmiertne, ibidem, s. 318–322; 
idem, Ks. Bogusław Atłasik (25.12.1930–20.08.1993), „WACz” R. 68 (1994), nr 3, s. 30–32; idem,  
Ks. Aleksander Roman Konopka (29.02.1912–07.01.1994), ibidem, s. 32–34; idem, Ks. Józef 
Chwistecki (1907–1994), ibidem, nr 11, s. 65–68; idem, Troska biskupów częstochowskich o nowe 
parafie w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1925–1992, [w:] Na większą chwałę Boga. Księga 
Jubileuszowa z okazji 60. Rocznicy święceń kapłańskich Ks. Prałata Stefana Gibały, red. Krystian 
Kucharczyk [et al.], Będzin 2014, s. 101–105; idem, Brat Urban OFM. Franciszek Duda (1888–
1974), Częstochowa 2015; idem, Brama do nieba na jurajskim wzgórzu. Dzieje parafii pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Choroniu 1916–2016, Częstochowa 2016; idem, Patriarcha Będziński. Ks. Wincenty 
Mieczysław Zawadzki (1894–1975), Będzin 2016.
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(t. I, s. 9). Dalej stwierdził: „[…] Oby ta publikacja stała się hołdem 
wdzięczności wobec tych wszystkich szlachetnych osób, które w jakikolwiek 
sposób przyczyniły się do rozeznania i przyjęcia tego daru, jakim dla Polski, 
Europy, Kościoła Częstochowskiego i Sanktuarium jasnogórskiego był  
VI Światowy Dzień Młodzieży” (t. I, s. 11). Czytając te słowa, będące niejako 
przesłaniem całego wydawnictwa, trzeba również pamiętać o żmudnym  
i czasochłonnym wysiłku, jaki Autor włożył w przygotowanie tego opracowania. 
Wysiłek ten przybiera jeszcze na skali, gdy weźmie się pod uwagę to, że 
w tym przypadku ma się do czynienia z dziełem o charakterze edytorskim. 
Każdy historyk bowiem wie, że wydanie drukiem tekstu źródłowego wymaga 
niezwyklej staranności, rzetelności i wytrwałości. Dobrze się stało, że Autora  
w pracy tej wpierał specjalny zespół, składający się z trzech osób (ks. dr Stanisław 
Jasionek, dr Beata Stypułkowska i mgr Jolanta Śmigiera), dzięki czemu znacznie 
przyspieszyło to proces redakcyjny czterech opasłych tomów, które ukazały się  
w serii wydawniczej Ad Ecclesiae Częstochoviensis Memoriam7.

Pierwszy z nich (t. II/1), mający podtytuł Przygotowanie duchowe – przeżycie 
i liczący 639 stron, zawiera na początku specjalną dedykację („Świętemu Janowi 
Pawłowi II – Ojcu, Mistrzowi i Przyjacielowi Młodych oraz wszystkim młodym, 
potrzebującym takich przewodników jak On”), a także Przedmowę autorstwa 
metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depy i Wstęp. Wszystkie te elementy, 
zgodnie z założeniami metodologicznymi, odnoszą się do całości wydawnictwa, 
kreśląc tym samym szerszy kontekst i wykazując specyfikę poszczególnych to-
mów. W dalszej części Autor prezentuje już konkretne teksty źródłowe, zestawione  
w dwa bloki tematyczne, noszące tytuły: Przygotowanie duchowe i Przeżycie.  
W pierwszym znalazły się materiały obrazujące etap poprzedzający same 
obchody (kwiecień 1990–lipiec 1991 r.). Dokumentację tę usystematyzowano 
według zakresu kompetencji poszczególnych kancelarii kościelnych, będących 
bądź twórcą, bądź odbiorcą dokumentów lub aktów. W wyniku tego powstała 
następująca kompozycja: Ojciec Św. Jan Paweł II (5 pism), Papieska Rada 
Świeckich (11 pism), Episkopat Polski (3 pisma), Biskup Częstochowski (8 pism) 
i Kościelny Komitet VI Światowego Dnia Młodzieży (83 pisma). Pod pojęciem 
dokumentów i aktów należy rozumieć wszelkiego rodzaju pisma, począwszy od 
orędzi, listów, komunikatów, przemówień, apeli i próśb, po zaproszenia, programy, 
wywiady, zachęty, uwagi, formularze, informacje, konspekty, ulotki, artykuły, 
śpiewniki, apele i ankiety. Z kolei drugi blok tematyczny, zatytułowany Przeżycie, 
obejmuje już materiały związane z bezpośrednim przygotowaniem i przebiegiem 
obchodów (sierpień 1991 r.). Przy edycji tego rodzaju źródeł zastosowano 
wyraźnie układ chronologiczny, wyznaczający strukturę, na którą złożyły się: 
Program ramowy (1 pismo), Informator (2 pisma), Piesze pielgrzymki (4 pisma), 
III Światowe Forum Młodzieży w Częstochowie (7 pism), Triduum Katechetyczne 
(5 pism), Powitanie Ojca Świętego na Jasnej Górze (4 pisma), Jasnogórski Apel 

7 Seria wydawnicza Ad Ecclesiae Częstochoviensis Memoriam została otwarta w 2014 r., kiedy 
to Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie wprowadziło na 
rynek księgarski jej pierwszy tom, zawierający listy pasterskie abp. Stanisława Nowaka, byłego 
metropolity częstochowskiego – vide: S. Nowak, Siewca słowa. Listy pasterskie „1984-2011”,  
t. I/1-I/2, Częstochowa 2014.
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Młodzieży Świata (2 pisma), Eucharystia (6 pism), Apel Jasnogórski (3 pisma), 
Pożegnanie Ojca Świętego (4 pisma), Biuletyn VI Światowego Dnia Młodzieży  
(1 pismo) i Wydarzenia towarzyszące (7 pism). W tym przypadku wymienione 
pisma miały postać: programów, informatorów, pozdrowień, wykazów, 
przemówień, konspektów, reportaży, telegramów i biuletynów. Ogółem zatem  
w pierwszym tomie opublikowano aż 156 tekstów źródłowych.

Zgoła inne rozwiązania konstrukcyjne posiadają dwa kolejne tomy tegoż 
wydawnictwa (t. II/2 i t. II/3). Ze względu, iż utrzymane są one w zbliżonej 
tematyce, toteż zostały opatrzone podobnymi podtytułami: Organizacja V’90-
IV’91 i Organizacja V-VIII’91. Tomy te – jak sam Autor zaznaczył – obejmują 
„dokumenty obrazujące całokształt wysiłków organizacyjnych i przygotowań  
w wymiarze zewnętrznym od maja 1990 do sierpnia roku 1991”. Nic więc 
dziwnego, że przy prezentacji poszczególnych pism został zastosowany klucz 
chronologiczny. I tak, tom drugi, liczący 639 stron, zawiera materiały, które 
wpływały lub wypływały z kancelarii Kościelnego Komitetu Organizacyjnego  
w okresie od 7 maja 1990 r. do 30 kwietnia 1991 r., o czym Autor poinformował 
czytelników w załączonym krótkim Wstępie. Na tej podstawie została opracowana 
następnie konstrukcja tomu, która przyjęła strukturę odpowiadającą poszczególnym 
miesiącom przyjętego okresu: Maj 1990 r. (3 pisma), Czerwiec 1990 r. (9 pism), 
Lipiec 1990 r. (1 pismo), Sierpień 1990 r. (11 pism), Wrzesień 1990 r. (22 pisma), 
Październik 1990 r. (25 pism), Listopad 1990 r. (57 pism), Grudzień 1990 r. (49 
pism), Styczeń 1991 r. (50 pism), Luty 1991 r. (48 pism), Marzec 1991 r. (44 pisma) 
i Kwiecień 1991 r. (83 pisma). Summa summarum więc w tomie tym znalazły 
się 402 pisma, mające charakter planów, dekretów, zaproszeń, apeli, sprawozdań, 
informatorów, komunikatów, uchwał, ofert, petycji, zgłoszeń, wywiadów, relacji, 
zgłoszeń, powiadomień, odpowiedzi, podziękowań, listów, opinii, ekspertyz, 
umów, zleceń i kalendariów. W tym również duchu został pomyślany tom trzeci, 
liczący aż 787 stron i będący niejako kontynuacją poprzedniego. Jednak, o ile 
tom drugi zawierał wyłącznie dokumentację zgromadzoną przez kancelarię 
Kościelnego Komitetu Organizacyjnego, to treść tomu trzeciego została 
rozszerzona o materiały, będące wynikiem działalności Wojewódzkiego Komitetu 
Organizacyjnego VI ŚDM. Zbiór owych materiałów, po likwidacji województwa 
częstochowskiego w 1999 r., został z czasem dołączony do zespołu kościelnego, 
i pomimo że przechowywany jest w jednym archiwum, to wciąż zachowuje 
odrębność ze względu na inną proweniencję. Niemniej z racji, iż zbiór wojewódzki 
dotyczy tego samego wydarzenia, stąd niektóre jego dokumenty i akty znalazły 
się w niniejszej edycji. Tym sposobem zawartość tego tomu, opatrzonego także 
krótkim Wstępem, opracowano według następującego układu: Maj 1991 r. (68 
pism), Czerwiec 1991 r. (95 pism), Lipiec 1991 r. (139 pism), Sierpień 1991 r. 
(124 pisma) i Zbiór Dokumentacji Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego (58 
pism). Łącznie zatem na tom trzeci złożyło się aż 484 opublikowanych pism. 

W czwartym zaś tomie (t. II/4), noszącym podtytuł Owocowanie 1991–
2016, Autor wydał drukiem materiały, które powstały po VI ŚDM. Przyjęta 
cezura czasowa tak została pomyślana, że niejako prowadzi ona czytelnika do 
kolejnych ŚDM obchodzonych w Polsce, tym razem w Krakowie (2016 r.). Tak 
jak poprzednio, tom ten zainaugurował krótki Wstęp, po którym nastąpił przegląd 
konkretnych pism według podwójnego kryterium. Najpierw bowiem znalazła się 
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tematyka pod umownymi tytułami: Echo VI ŚDM w Kościele (22 pisma), Kościelny 
Komitet VI ŚDM (33 pisma), Świadectwo uczestników (8 pism), Wybrane relacje 
prasowe (31 pism) i Młodzi uczestnicy ze Wschodu (7 pism), a następnie przyjęła 
ona strukturę kolejnych przeżywanych rocznic: Rok 1992 (18 pism), Rok 1993  
(1 pismo), Rok 1996 (10 pism), Rok 1997 (5 pism), Rok 2001 (4 pisma), Rok 2006  
(2 pisma), Rok 2011 (6 pism) i Rok 2013–2016 (5 pism). Ogółem więc  
w niniejszym tomie poddano edycji aż 152 pisma, mające postać: przemówień, 
podziękowań, orędzi, listów, komunikatów, artykułów, apeli, zaproszeń, 
podsumowań, recenzji, notatek, świadectw, wykładów i wywiadów. Na uwagę 
zasługuje tutaj ostatni dział tego tomu, mający nad wyraz wymowną nazwę: Rok 
2013–2016. Z Częstochowy do Krakowa. Dzięki temu zabiegowi konstrukcyjnemu 
Autorowi udało się na przykładzie dokumentacji przebyć drogę od ŚDM  
w Częstochowie (1991 r.) do ŚDM w Krakowie (2016 r.), tym samym spinając 
te dwa wielkie wydarzenia religijne o znaczeniu ogólnoświatowym w jedną 
symboliczną klamrę.

To monumentalne dzieło ks. Mariana Dudy swoimi rozmiarami (4 tomy), 
jak i złożonością treści, budzi ze wszelkich miar podziw i uznanie. Potęguje 
je jeszcze świadomość, że nie tylko trzeba było opracować pod względem 
edytorskim aż 1194 teksty źródłowe, ale że ich gros w wersji kancelaryjnej wyszło 
spod ręki tudzież inspiracji Autora jako koordynatora całych obchodów. Wiele 
wysiłku kosztowało też przygotowanie do druku pism w językach obcych, nie 
mówiąc już o tłumaczeniu niektórych z nich na język polski. Dużą trudnością było 
niewątpliwie zastosowanie odpowiedniej techniki edytorskiej, tym bardziej, że nie 
została do tej pory jeszcze opracowana instrukcja wydawnicza dla dokumentów 
z przełomu XX–XXI w. W tej sytuacji należało przyjąć umowne zasady, które 
najpełniej przygotowałyby wydawany drukiem tekst źródłowy do dalszych analiz 
historycznych. Tak też uczynił Autor, opatrując każdy dokument i akt stosownym 
aparatem krytycznym, informującym o miejscu przechowywania materiałów, ich 
przynależności zespołowej, kancelarii powstania pism (dokumenty wytworzone, 
dokumenty otrzymane i numer bieżący) i daty ich wystawienia. Do tego dodał 
on jeszcze krótkie noty wprowadzające do poszczególnych dokumentów  
i aktów, a w przypadku materiałów już opublikowanych wskazał ich źródło  
w przypisie wyjaśniającym. Koncepcja ta, jak i zastosowanie wraz z nią układu 
chronologicznego zamieszczanych pism, daje ich czytelną prezentację, choć 
trzeba również przyznać, że tego rodzaju rozwiązanie znacznie wydłuża czas 
identyfikacji chociażby ilości dokumentów, które wyszły z kancelarii Kościelnego 
Komitetu Organizacyjnego. Sprawę tę znacznie by ułatwiło zastosowanie 
dodatkowego kryterium, dzieląc jednoznacznie dokumentację w poszczególnych 
segmentach na wpływającą i wypływającą. Będąc już przy wyliczaniu pewnych 
niedociągnięć, należy z przykrością stwierdzić, że w całym opracowaniu nie zostało 
nigdzie wyjaśnione, czy w oryginale czytelnik ma do czynienia z materiałami 
drukowanymi, czy też niektóre z nich są w rękopisie. Oczywiście, problem ten nie 
dotyczy tych tekstów, które były już wcześniej publikowane. Nie dziwi też to, że  
w natłoku tak dużej ilości pism, umknęło Autorowi kilka niedoróbek. I tak, spis 
treści w pierwszych trzech tomach został wydrukowany minuskułą, lecz już  
w tomie czwartym – nie wiadomo dlaczego – zastosowano majuskułę. Nadto  
w jednym przypadku można zauważyć brak karty tytułowej (t. I, s. 554),  
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w innym zaś brak informacji opisujących dany dokument (t. IV, s. 45). Wszystkie te 
niedociągnięcia wydają się jednak być dość znikome, jeśli się weźmie pod uwagę 
całą zawartość treściową dzieła, i w żaden sposób nie umniejszają jego wartości.

Niniejsze opracowanie należy zaliczyć do unikatowych. Nie tylko dlatego, 
że wyszło spod ręki jednego Autora, lecz przede wszystkim ze względu na 
jedyną w swoim rodzaju tematykę. Dość wspomnieć, że niejako zatrzymało 
ono w czasie wydarzenie o wymiarze ogólnoświatowym, stając się tym samym 
bezprecedensowym kompendium wiedzy w tym zakresie. Na jego podstawie 
bowiem w przyszłości może powstać wiele interesujących prac naukowych, 
ukazujących jeszcze pełniej fenomen VI ŚDM. Ale czy adresatem tego dzieła 
mogą być tylko naukowcy? Zdecydowanie nie, gdyż lektura ta może okazać się 
dużą pomocą w szukaniu różnych rozwiązań logistycznych przy organizowaniu 
podobnych masowych przedsięwzięć, nie zawsze nawet religijnych. Na 
koniec wypada życzyć Autorowi, by nie poprzestawał w pracy naukowej na 
dotychczasowych osiągnięciach, lecz dalej rozwijał swe pasje historyczne  
i oddawał do rąk czytelników kolejne pomnikowe publikacje.

Ks. Jacek Kapuściński
(Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie)
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Sebastian Liwoch
(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO 
„REDUTA CZĘSTOCHOWA”

Celem niniejszego komunikatu jest próba przedstawienia zarysu działalności 
stowarzyszenia o charakterze rekonstrukcyjnym, której pełna nazwa brzmi 
Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa im. ppłk. Zygmunta Żywockiego 
i por. Arkadiusza Ordyńskiego. Grupa ta powstała w 2010 r., w celu odbudowania 
pamięci oraz opieki nad miejscami działań obronnych z kampanii polskiej 1939 r.  
W kilka miesięcy później (23 marca 2011 r.) oficjalnie zarejestrowano ją  
w Krajowym Rejestrze Sądowym, utworzono także statut opisujący szczegółowo 
cele, zadania i działalność stowarzyszenia1. Jest ono organizacją non-profit, co 
oznacza że całe swoje środki przeznacza na realizację celów statutowych.

Inicjatorem opisywanego przedsięwzięcia była grupa miłośników historii, 
na czele z Adamem Kurusem2, który został wybrany prezesem czteroosobowego 
zarządu stowarzyszenia3. Początkowa jego nazwa brzmiała „Reduta Częstochowa”. 
Dopiero z upływem czasu wybrano patronów. Pierwszym z nich decyzją zarządu 
został w lutym 2014 r. por. Arkadiusz Ordyński. W 1936 r. ukończył on Szkołę 
Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. Wkrótce potem został przydzielony 
do 27. pułku piechoty. We wrześniu 1939 r. dowodził 6. kompanią wchodzącą  
w skład II batalionu 27. pp. Za swoją postawę podczas walk w obronie Częstochowy 
odznaczono go Krzyżem Walecznych oraz Virtuti Militari kl. V4. Na początku 

1 http://redutaczestochowa.pl/stowarzyszenie-historyczne-reduta-czestochowa/statut-11/Pl/ [dostęp: 
17.04.2017].
2 Jest on autorem kilku prac naukowych dotyczących działalności zbrojnej Wojska Polskiego  
w 1939 r., z których najważniejszą jest monografia dotycząca obrony Częstochowy w 1939 r. Vide: 
A. Kurus, Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1–3 września  
1939 roku, Oświęcim 2015; S. Liwoch, Obrona Częstochowy we wrześniu 1939 r., [rec. Adam Kurus, 
Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1–3 września 1939 roku, 
Oświęcim 2015 (wydanie poprawione i uzupełnione), ss. 514], „Częstochowskie Teki Historyczne” 
2016, t. VI, s. 271–276.
3 Pozostałe funkcje to: Wiceprezes Zarządu (Magdalena Barczyk-Kurus), Sekretarz/Skarbnik (Jakub 
Krupop), Członek Zarządu (Wojciech Omiotek), Członek Zarządu (Magdalena Ptak).
4 Na odznaczenie zasłużył m.in. dzięki temu, że „Kontratak pod dowództwem por. Ordyńskiego, 
oprócz uratowania żołnierzy dzielnej placówki, umożliwił także wysadzenie mostu, którego osobiście 
dokonał dowódca kompanii, co spowodowało definitywne przerwanie niemieckiego natarcia. […] 
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października 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał do końca 
wojny. W związku z opanowaniem Polski przez sowietów postanowił pozostać 
na Zachodzie. Początkowo w pierwszych latach powojennych służył w Polskich 
Kompaniach Wartowniczych. Nie widząc szans na zmianę sytuacji politycznej  
w Polsce w 1949 r. wyjechał do Australii, gdzie mieszkał aż do śmierci. Zmarł  
8 sierpnia 1976 r.5.

Drugi patron – ppłk Zygmunt Żywocki – został wybrany dużo później, 
bo w grudniu 2016 r. Pierwsze doświadczenie bojowe zdobył on już podczas  
I wojny światowej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1934 r. służył 
w 7. DP. W trakcie wojny obronnej 1939 r. dowodził II batalionem walczącym  
w ramach 27. pp, który zabezpieczał odcinek północno-zachodni (linia: Żabiniec–
Grabówka–Liszka Górna–szosa Częstochowa–Wręczyca Wielka). Podczas 
okupacji był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej–Armii Krajowej. W strukturach 
podziemnego wojska pełnił wiele ważnych funkcji m.in. komendanta Obwodu 
Sandomierz ZWZ (styczeń–maj 1940 r.), Obwodu Jędrzejów ZWZ (maj 1940–
lipiec 1941 r.) i Obwodu Kielce ZWZ–AK (wrzesień 1941 r.–maj 1942 r.). 
Natomiast od października 1942 do stycznia 1945 r. dowodził Inspektoratem 
Radom Armii Krajowej. W ramach przygotowań do Akcji „Burza” ppłk Żywocki 
objął dowództwo nad 28. DP AK, która miała być formowana na terenie jego 
Inspektoratu. Po wojnie kontynuował działalność niepodległościową w ramach 
organizacji NIE oraz Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Odsiedział za to kilkuletni 
wyrok w komunistycznym więzieniu. Po wyjściu na wolność zamieszkał  
w Częstochowie. Za swoje czyny bojowe został odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari (za wojnę w 1939 r.) oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych 
(za wojnę polsko-bolszewicką w 1920 r.)6.

Podstawowym przekazem skierowanym do mieszkańców regionu 
częstochowskiego jest manifest zamieszczony na stronie internetowej 
stowarzyszenia. Możemy w nim przeczytać „Nadrobienie wieloletnich zaniedbań 
i zaniechań Państwa polskiego i jego Instytucji to trudne wyzwanie dla 
naszego młodego Stowarzyszenia. Nawet w pozornie, wydawałoby się, wąskiej 
tematyce związanej z wojną 1939 roku i obroną regionu częstochowskiego 
oraz Niepodległości Ojczyzny przez 7 Dywizję Piechoty Wojska Polskiego.  
W rzeczywistości temat ten jest niezwykle szeroki i wielowątkowy, a spraw 
wołających o ratunek, przypomnienie lub wręcz wyciągnięcie z otchłani niepamięci 
jest mnóstwo. Ogrom zaniechań oraz ignorancji jakie przy tej okazji mamy okazję 
dostrzegać lub odkrywać jest porażający i drastycznie kontrastujący z innymi 
regionami Polski”7. Niestety w większości przypadków miejsca potyczek i bitew 

Informacje o tej walce, w tym o postawie por. Ordyńskiego dotarły do samego dowódcy pułku [ppłk. 
Bronisława Panka]”. Vide: A. Kurus, op. cit., s. 174, 216, 252–253.
5 http://www.redutaczestochowa.pl/stowarzyszenie-historyczne-reduta-czestochowa/aktualnosci-10/
Pl/07-06-2016-110-ta-rocznica-urodzin-naszego-patrona--381.html [dostęp: 17.04.2017].
6 W. Borzobohaty, „Jodła”. Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 1988, s. 39, 
131, 134, 144, 147, 177, 203, 234, 303, 316 –317, 455; A. Kurus, op. cit., s. 33, 44, 56, 102, 140, 
162, 239, 285; http://www.redutaczestochowa.pl/aktualnosci-10/Pl/16-02-2017-podpulkownik-zyg-
munt-zywocki-patronem-stowarzyszenia-409.html [dostęp: 17.04.2017].
7 A. Kurus, Manifest Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa im. por. Arkadiusza 
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Wojska Polskiego z Wehrmachtem nie są należycie eksponowane, ani nawet 
upamiętnione: „Tymczasem w wielu miejscach, stan mogił czy powszechny brak 
pamięci o naszych polskich Bohaterach i wydarzeniach, których byli uczestnikami, 
jest czystym uosobieniem braku szacunku. Oczywiście są także bardzo pozytywne 
wyjątki. Dziękujemy zarówno tym, którzy nieustannie pamiętają o Bohaterach 
tych wydarzeń i tym, którzy coraz częściej przyłączają się lub występują  
z własną inicjatywą, dokładając własne cegiełki do budowania Pamięci o jednych  
z najważniejszych wydarzeń w historii Częstochowy i regionu częstochowskiego”8. 

Główną formą działalności stowarzyszenia jest rekonstrukcja historyczna. 
Początkowo było to odtwarzanie umundurowania, uzbrojenia i działalności 27. pp. 
Natomiast z czasem rozszerzono rekonstrukcję na inne pododdziały wchodzące  
w skład 7. DP. Jednak, co warte podkreślenia, największy nacisk kładziono cały 
czas na „częstochowskie” jednostki.

Należy zauważyć, że ta część działalności statutowej realizowana jest 
ze szczególną pieczołowitością. W ramach stowarzyszenia działa kilka grup 
rekonstrukcyjnych podzielonych na sekcje. Wśród nich możemy wyróżnić: Sekcję 
27. Pułku Piechoty9 i Sekcję 7. Baterii Artylerii Przeciwlotniczej10. Od pewnego 
czasu działa także żeńska sekcja Polskiego Czerwonego Krzyża. Według samych 
członków „Reduty” ich celem jest przede wszystkim dążenie do jak najwyższej 
jakości działania. Obserwując poczynania w zakresie rekonstrukcji, ale również 
inne działania, można bez problemu potwierdzić tę tezę. W sprawie jak 
najwierniejszego odwzorowania umundurowania oraz wyposażenia żołnierskiego 
obowiązują trzy podstawowe zasady, które zdefiniowano następująco:

1. „Jednolitość – podstawową cechą silnej armii, a taką Wojsko Polskie 
w 1939 roku stanowiło, jest jednolitość umundurowania i wyposażenia. I to nie 
tylko pod względem wzorów i typów, ale także pod względem kolorystyki. Jest to 
niezwykle ważna sprawa, a niestety często lekceważona przez grupy rekonstrukcji 
historycznej, ze szkodą dla wizerunku przedwojennego wojska”.

2. „Jakość – wszystkie elementy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia, 
muszą spełniać określone normy jakościowe. Nie tolerujemy elementów zużytych, 
zniszczonych, wykonanych niedbale. Dotyczy to zarówno oporządzenia, jak  
i replik broni”.

3. „Realność – chcemy pokazać umundurowanie i wyposażenie w stanie  
w jakim znajdowało się w epoce, nie wzorujemy się na eksponatach wykazujących 
wysoki stopień zużycia, przebarwienia farby itp. Tyczy się to zwłaszcza kolorystyki 
hełmów oraz elementów skórzanych. Należy pamiętać, że w 1939 roku większość 
jednostek czynnych i rezerwowych otrzymała fabrycznie nowe umundurowanie  
i oporządzenie najnowszych wzorów, zdając stare do magazynów”11. 

Ordyńskiego z 7.VIII.2015 r., http://redutaczestochowa.pl/stowarzyszenie-historyczne-reduta-
czestochowa/manifest-54/Pl/ [dostęp: 17.04.2017].
8 Ibidem.
9 http://www.redutaczestochowa.pl/rekonstrukcja-historyczna/sekcja-27-pulku-piechoty-25/Pl/ [do-
stęp: 17.04.2017].
10 http://www.redutaczestochowa.pl/rekonstrukcja-historyczna/sekcja-7-baterii-artylerii-plot-26/Pl/ 
[dostęp: 17.04.2017].
11 http://www.redutaczestochowa.pl/rekonstrukcja-historyczna/sekcja-27-pulku-piechoty-25/Pl/
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Na stronie internetowej stowarzyszenia można odnaleźć spis podstawowych 
rzeczy, jakie powinien posiadać piechur oraz kanonier. Każdy członek 
stowarzyszenia powinien we własnym zakresie kompletować sukcesywnie 
ekwipunek12. Przedstawiono również wzorcowe umundurowanie kilku 
przykładowych żołnierzy z różnych pododdziałów 7. DP walczących w wojnie 
obronnej 1939 r.13.

Kolejnym ważnym aspektem działalności Reduty jest renowacja mogił 
żołnierzy poległych w pierwszych dniach września 1939 r. Początkowo 
prace te obejmowały jedynie częstochowski cmentarz Kule. Z czasem opieką 
objęto również inne groby rozrzucone na terenie kilku gmin znajdujących się  
w sąsiedztwie Częstochowy14.

Z pielęgnowaniem pamięci historycznej związanej z nekropoliami 
wiąże się również inny aspekt działalności stowarzyszenia. Mianowicie chodzi  
o wmurowanie tablicy pamiątkowej przy schronie leżącym na terenie Cmentarza 
Komunalnego. Był to jeden z etapów Projektu Wzgórze 296,615. Chodzi tutaj  
o sukcesywne odnawianie schronów leżących na terenie Częstochowy i utworzenie 
z nich skansenu16. W szczegółach plan ten prezentuje się następująco: 
1. „Upamiętnienie wysiłku bojowego żołnierzy 6 kompanii 27 Pułku 

Piechoty poprzez stworzenie miejsca pamięci na Cmentarzu Komunalnym  
w Częstochowie”.

2. „Przywrócenie schronu bojowego przy ul. Radomskiej i jego otoczenia do 
stanu pierwotnego z września 1939 roku”.

3. „Adaptacja schronu bojowego przy ul. Radomskiej i jego otoczenia do celów 
edukacyjno-popularyzatorskich z wykorzystaniem rekonstrukcji historycznej”.

4. „Renowacja schronu obserwacyjnego wraz z uporządkowaniem najbliższego 
otoczenia obiektu”17.

Prace renowacyjne rozpoczęto na wiosnę 2013 r. i trwały nieustannie do 
2016 r. Prowadzono je w kilku miejscach, a ich efektem stała się renowacja sześciu 
schronów bojowych i obserwacyjnych. Zasadniczy etap działań zmierzający do 
utworzenia muzeum został przeprowadzony od kwietnia do października 2016 r.18.

Należy podkreślić, że ważne w dokonaniach Stowarzyszenia „Reduta 

minimum-mundurowe-6.html [dostęp: 17.04.2017].
12 Oczywiście mniej doświadczeni członkowie mogą liczyć na pomoc starszych kolegów.
13 http://www.redutaczestochowa.pl/rekonstrukcja-historyczna/galeria-postaci-27/Pl/ [dostęp: 
17.04.2017].
14 http://redutaczestochowa.pl/stowarzyszenie-historyczne-reduta-czestochowa/o-nas-46/Pl/  
[dostęp: 17.04.2017].
15 Nazwa tego projektu związana jest z walkami obronnymi na tymże wzgórzu, którymi 2 września 
1939 r. dowodził por. Ordyński. Na tym wzgórzu znajdują się trzy schrony – dwa bojowe i jeden 
obserwacyjny.
16 Obecnie prowadzona jest zbiórka środków finansowych, które w całości będą przeznaczone na 
renowacje oraz zakup wyposażenia schronów. Informacje na temat możliwości złożenia datku mo-
żemy znaleźć na stronie „Reduty” w zakładce Projekt Wzgórze 296,6.
17 http://www.redutaczestochowa.pl/projekty/projekt--wzgorze-296-6--62/Pl/glowne-zalozenia-i-etapy 
-projektu--wzgorze-296-6--352.html [17.04.2017].
18 http://www.redutaczestochowa.pl/projekty/projekt--wzgorze-296-6--62/Pl/ [dostęp: 16.04.2012].
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Częstochowa” są również inne osiągnięcia. Przede wszystkim chodzi o organizacje 
wydarzeń patriotycznych (jak np. Święto Pułkowe 27. Pułku Piechoty). Warto 
dodać, że w 2015 r., po raz pierwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości  
w 1989 r., udało się, dzięki staraniom członków stowarzyszenia uczcić czyn 
zbrojny 7. DP z początków września 1939 r.19.

Oprócz wyżej wymienionych należy napomnieć także o wyrazach 
aktywności „Reduty” mających charakter sportowo-rekreacyjny. We współpracy 
z Zespołem Szkół Technicznych utworzono szlak o charakterze edukacyjnym 
przeznaczony do wędrówek rekreacyjnych lub przejażdżek rowerowych o nazwie 
„Reduta Częstochowa 1939 r.”.

Staraniem członków stowarzyszenia oraz Związku Byłych Żołnierzy 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego Oddział w Częstochowie udało się wymóc 
na władzach miejskich nadania rondu znajdującemu się przy ulicy Łódzkiej  
w Częstochowie imienia 7. Dywizji Piechoty20.

Zarząd „Reduty” podjął trud związany z produkcją filmu dokumentalnego, 
w przedsięwzięcie to zaangażowało się 60 osób. Mimo braku finansowania 
zewnętrznego w 2016 r. udało się ukończyć zdjęcia. Roboczy tytuł produkcji, 
której przygotowanie trwało kilka miesięcy, brzmi: 7 Dywizja Piechoty: Czołgi na 
przedmieściach21.

Stowarzyszenie „Reduta Częstochowa” szeroko informuje o swojej 
działalności za pośrednictwem źródeł internetowych – przede wszystkim przez 
stronę internetową: http://redutaczestochowa.pl/, a także portal społecznościowy 
https://www.facebook.com/SHReduta/. Utworzono również własny kanał  
z filmami w serwisie https://www.youtube.com/user/SHReduta. Można tam 
znaleźć wszystkie aktualne informacje dotyczące działalności grupy, a także 
ogromną ilość zdjęć i coraz więcej filmów będących w istocie relacją filmowo-
fotograficzną z wydarzeń patriotycznych i rekonstrukcyjnych22. 

Stowarzyszenie „Reduta Częstochowa” jest otwarte na nowych członków  
i dlatego jego władze proszą wszystkich chętnych o zgłaszanie się i dołączenie do 
grona pasjonatów historii. Według statutu: „Członkiem zwyczajnym może być każdy 
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec będący osobą fizyczną o pełnej 
zdolności do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, mający stałe 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz mający skończone osiemnaście 
lat”23. Każdy nowo przyjęty członek powinien przejść dwunastomiesięczny okres 
próbny24.

Podsumowując można śmiało powiedzieć, że zakres działalności 

19 http://redutaczestochowa.pl/stowarzyszenie-historyczne-reduta-czestochowa/o-nas-46/Pl/ [dostęp:  
17.04.2017].
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Bogaty zbiór fotografii doskonale dokumentuje działalność Stowarzyszenia „Reduta Częstocho-
wa” od 2011 r. http://redutaczestochowa.pl/relacje-zdjeciowe-14/Pl/ [dostęp: 17.04.2017].
23 http://redutaczestochowa.pl/stowarzyszenie-historyczne-reduta-czestochowa/statut-11/Pl/; http://
www.redutaczestochowa.pl/dolacz-do-nas-/rekrutacja-36/Pl/; http://www.redutaczestochowa.pl/
dolacz-do-nas-/czlonkostwo-37/Pl/ [dostęp: 17.04.2017].
24 Zarząd w szczególnych przypadkach może skrócić okres próbny.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO „REDUTA...



242

Stowarzyszenia Historycznego „Reduta Częstochowa im. ppłk. Zygmunta 
Żywockiego i por. Arkadiusza Ordyńskiego” wykracza poza ramy grupy 
rekonstrukcyjnej sensu stricto. Świadczy o tym szereg inicjatyw związanych  
z promowaniem historii i edukacją. Bardzo ważnym jest także przywracanie 
pamięci historycznej wśród społeczeństwa Częstochowy i okolic.

Ilustracje ze strony Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa  
http://redutaczestochowa.pl

1. Kadr z planu filmowego 7 Dywizja Piechoty – czołgi na przedmieściach.

2. Manewry zimowe w Truskolasach (7–8 lutego 2017 r.).
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3. Obchodów 95. rocznicy wkroczenia Wojska Polskiego do Chorzowa.

4. Replika armaty przeciwlotniczej Bofors 40 mm w czasie inscenizacji 
„Obrona Kłobucka 1939 r.”
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CZĘSTOCHOWSKIE TEKI HISTORYCZNE, TOM VII, CZĘSTOCHOWA 2017

NOTY O AUTORACH

EWELINA POLICIŃSKA – historyk, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie 
historia, nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego 
w Sędziejowicach, zajmuje się naukami pomocniczymi historii w kontekście 
badań nad średniowiecznymi kancelariami książęcymi, członek PTH Oddział  
w Częstochowie.

O. JAN STANISŁAW RUDZIŃSKI – duchowny katolicki, paulin w klasztorze 
jasnogórskim, historyk sztuki, doktorant na Uniwersytecie Opolskim, przygoto-
wuje dysertację z dziedziny ikonografii nowożytnej, pod kierunkiem ks. prof. dra 
hab. Piotra Maniurki.

KRZYSZTOF ŚLUSAREK – historyk, doktor habilitowany humanistycznych 
w dyscyplinie historia, zatrudniony w Zakładzie Historii Polski Nowoczesnej 
Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zajmuje się historią 
społeczną i polityczną XVIII–XX w. na ziemiach polskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem przemian społecznych i cywilizacyjnych na terenie Małopolski 
Zachodniej.

JULIUSZ SĘTOWSKI – historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik 
Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego, 
zajmuje się głównie biografistyką.

AGATA BORAL – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, pracownik 
samorządowy, od lat związana z Urzędem Miasta Częstochowy, specjalizuje się  
w historii samorządu i kultury regionu okresu międzywojennego.

ANNA CZERNIECKA-HABERKO – historyk, doktor nauk historycznych  
w dyscyplinie historia, zatrudniona w Instytucie Historii Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, jej badania koncentrują się wokół polskiej historii 
historiografii. Autorka pracy Unie polsko-litewskie w historiografii polskiej.

JAROSŁAW KRASNODĘBSKI – historyk, doktorant w Instytucie Historii  
i Archiwistyki UMK w Toruniu, specjalizuje się w historii Kresów Wschodnich. 
Autor artykułów dotyczących dziejów Stanisławowa, współtwórca filmu pt. 
Kościół na Górce. Przygotowuje dysertację pod kierunkiem prof. dra hab. 
Aleksandra Smolińskiego.

BARTOSZ KAPUŚCIAK – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych IPN-KŚZpNP w Katowicach, archiwista Archiwum Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, obecnie badania swoje koncentruje 
wokół wojskowego aparatu represji PRL.

JOLANTA KOLBUSZEWSKA – historyk, doktor habilitowany humanistycznych 
w dyscyplinie historia, profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Historiografii 
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i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół polskiej historiografii i myśli historycznej XIX 
i pierwszej połowy XX w. Podejmuje także zagadnienia z zakresu biografistyki  
i źródeł do badań biograficznych, historii kobiet oraz  historii codzienności. 
Autorka książek: Mutacja modernistyczna w polskiej historiografii (przełom XIX 
i XX wieku), Łódź 2005; Tadeusz Korzon (1839-1918). Między codziennością, 
nauką a służbą narodowi, Łódź 2011. Współautorka opracowania i wyboru 
tekstów źródłowych, Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa 
spod znaku Klio, Łódź 2015. Współredaktorka tomu Historia i pamięć. Syudia  
i szkice historiograficzne, Łódź 2016.

FRANCISZEK SOBALSKI – historyk, emerytowany dyrektor Archiwum 
Państwowego w Częstochowie, współzałożyciel PTH Oddział w Częstochowie 
(wiceprezes Oddziału w latach 60-tych), specjalizuje się w historii Częstochowy, 
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gospodarczych w XIX i XX w.

PRZEMYSŁAW GORZAŁKA – historyk, doktorant w Instytucie Historii Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, przygotowuje dysertację poświęconą sprawom 
wojskowym w działalności Komisji Rządzącej z 1807 r., pod kierunkiem prof. dra 
hab. Tadeusza Srogosza.

JACEK KAPUŚCIŃSKI – ksiądz w archidiecezji częstochowskiej, teolog, historyk 
i archiwista, mgr-lic. teologii, doktor nauk humanistycznych, dyrektor Archiwum 
Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, wykładowca historii kościoła 
w częstochowskiej Sekcji Licencjacko-Doktoranckiej Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wyższym Seminarium 
Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższym Seminarium Duchownym 
Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie.

SEBASTIAN LIWOCH – historyk, doktorant w Instytucie Historii Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, przygotowuje dysertację poświęconą życiu 
i działalności płk. Franciszka Niepokólczyckiego (1901–1974), pod kierunkiem 
prof. dra hab. Tadeusza Dubickiego.
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WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PRZYPISACH

Nazwy archiwów i bibliotek oraz przechowywanych w nich zespołów:
AACz – Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza
AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AJG – Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie
AK – Archiwum Kameralne (w AGAD)
AKR – Akta Komisji Rządzącej (w AGAD)
AmCz – Akta miasta Częstochowy (w APCz)
ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie
APB – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
APCz – Archiwum Państwowe w Częstochowie
AKP – Archiwum Królestwa Polskiego (w AGAD)
APK – Archiwum Państwowe w Katowicach
APKr – Archiwum Państwowe w Krakowie
APŁ – Archiwum Państwowe w Łodzi
APO – Archiwum Państwowe w Opolu
APP – Archiwum Państwowe w Poznaniu
APWr – Archiwum Państwowe we Wrocławiu
BCzart – Biblioteka Muzeum książąt Czartoryskich w Krakowie
BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie 
BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie
BPAUiPAN – Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie 
BUW – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
BZNO – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
KDmWiel – Kodeks dyplomatyczny miasta Wielunia (w APP)
KM – Księgi Metrykalne (w AACz)
LVIA – Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Litewskie Państwowe Archiwum 
Historyczne)
VUB, Rs – Vilniaus Universiteto Biblioteka, Rankraščių skyrius (Biblioteka 
Uniwersytetu Wileńskiego, Dział rękopisów)
ДАІФО – Державний Архів Івано-Франківської Области (Państwowe 
Archiwum Obwodowe w Iwano-Frankowsku na Ukrainie)
ДAГВ – Дзяржаўны АРХІЎ Гродзенскай Вобласці (Archiwum Państwowe 
Obwodu Grodzieńskiego)
ГАРО – Государственный Архив Ровенской Области (Państwowym Archiwum 
Obwodu Rówieńskiego w Równem na Ukrainie)
РГИА – Российский Государственный Исторический Архив (Rosyjskie 
Państwowe Archiwum Historyczne w Petersburgu)
РУС – Ровенский Уездный Суд (w ГАРО)
ЦДІАЛ – Центральний державний історичний архів України, м. Львів 
(Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowi)
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Wydawnictwa ciągłe, źródłowe i czasopisma:
AGZ – Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tzw. 
Bernardyńskiego we Lwowie, t. I–IX, wyd. O. Pietruski, X. Liske, Lwów 1868–
1884
CDPruss – Codex diplomaticus Prussicus. Urkundensammlungzur ältern 
Geschichte Preussens, Bd. IV, wyd. J. Voight, Königsberg 1853
CDS – Codex diplomaticus Silesiae, ed. W. Wattenbach, Breslau 1857
DB – Diplomatische Beyträge zur Unterschung der Schlesischen Rechte und 
Gesichte, Bd. II, wyd. J.E. Böhme, Berlin 1771
KDM – Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876–
1905
KDP – Kodeks dyplomatyczny Polski, t. I–II, wyd. I. Ryszczewski, A. Muczkowski, 
Warszawa 1847–1848
KDW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, 
t. VI, Warszawa-Poznań 1982 
„KSt” – „Kurier Stanisławowski”
MPH – Monumenta Poloniae Historica
MPH SN – Monumenta Poloniae Historica Series Novae
PSB – Polski słownik biograficzny 
SGKP – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
SMHW – „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”
„Sobótka” – „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
SUb – Schlesisches Urkundenbuch, wyd. H. Appelt, W. Irgang, Bd. I–V, Graz-
Köln-München 1963–1993
VL – Volumina Legum. Przedruk Zbioru Praw
„WACz” – „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”
ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, 
Kraków-Wrocław 1962–1975
ZDP – Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce, wyd. J. Fijałek, Kraków 
1938

Inne:
арк. (аркуш) – karta (opis archiwalny)
вип., вып. – випуск, выпуск (wydanie)
cit. a: – cytowane za:
conf. – porównaj
cz., ч. – część
eadem – taż
f., ф. – fond 
idem – tenże
ibidem – tamże
k. – karta
кн. – księga
mf – mikrofilm
msp. – maszynopis
nn. – następne (strony lub karty)
nr, № - numer (czasopisma)
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оп. – opis
op. cit. – dzieło cytowane
oprac., упоряд., сост. – opracował (materiały źródłowe)
przekł. – przekład
red., ред., ed. – redaktor 
s., c., p. – strona
s.nlb – strona/strony nieliczbowana 
спр. (справа) – sprawa (opis archiwalny)
t., т., Bd. – tom
[w:], [в:], [in:] – w danej pracy
vide: – zobacz
z. – zeszyt
złr – złoty reński
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