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Ewelina Policińska
(PTH Oddział w Częstochowie)

TESTACJE W DOKUMENTACH KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II 
OPOLCZYKA – O ROLI I POZYCJONOWANIU ŚWIADKÓW

Dociekanie sedna treści dokumentów niezwykle często sprowadzane jest do 
analizy brzmienia ich dyspozycji. W istocie jest to ta z formuł dyplomatycznych, 
która zawiera przedmiot woli wystawcy. Jednak oprócz owego meritum, przedmiot 
badań historycznych w dokumentach średniowiecznych od dawna stanowią też 
zagadnienia doboru, roli oraz pozycjonowania świadków1. Testacja, będąca listą 
świadków, stanowiła przecież formę rejestracji udziału poszczególnych osób  
w procesie manifestowania woli czy udzielania zgody przez sprawującego 
władzę2. Była również, obok koroboracji, jednym ze środków uwierzytelnienia 
dokumentu. Uznawana jest nadto za jedną z tych formuł dyplomatycznych, 
które wskazywały na usystematyzowanie prac danej kancelarii3. Rozważania 
nad zagadnieniami związanymi z listami świadków winny prowadzić do 
przedstawienia pryncypiów, jakimi w odniesieniu do nich się posługiwano. Dla 
ukazania roli osób poświadczających nowy lub istniejący już stan prawny, istotnym 
jest ukazanie proporcji dokumentów posiadających testację w stosunku do ogólnej 
liczby znanych dokumentów danej kancelarii. Konieczne jest nie tylko określenie 
liczebności świadków oraz procentowego udziału przedstawicieli poszczególnych 
warstw społecznych, ale także wskazanie, czy stosowano zasadę hierarchizacji 
świadków? Czy reguły przyświecające pozycjonowaniu świadków wynikały  
z treści dokumentu, czy też wiązać je możemy z ich odbiorcami4? 

1 J. Mularczyk, Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku, Wrocław 1977; 
M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie w XIII wieku, Wrocław 1967; S. Russocki, 
Świadkowie czy współdecydenci, „Kwartalnik Historyczny” 1978, nr 3, s. 669-673; K. Bobowski, 
W sprawie metod badawczych wczesnośredniowiecznej dyplomatyki polskiej, „Sobótka” 1980, nr 
3, s. 517-525; K. Jasiński, Studia nad wielkopolskim stronnictwem książęcym w połowie XIII wieku. 
Współpracownicy Przemysła I do 1253 r., [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. I, red. 
S. Kuczyński, Warszawa 1981; I. Panic, Ze studiów nad listą świadków na dokumentach księcia 
małopolskiego Bolesława Wstydliwego, „Studia Historyczne” 1990, R. XXXIII, z. 3-4, s. 493-502; 
idem, Badania nad listą świadków na dokumentach książąt opolskich w pierwszej połowie XIII wieku, 
„Sobótka” 2000, nr 2, s. 267-282; A. Gut, Kolejność świadków rycerskich w testacjach dokumentów 
książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, „Studia Źródłoznawcze” 2001, nr 39, s. 29-35.
2 J. Mularczyk, Jeszcze o świadkach w dokumentach XIII wieku, „Sobótka” 1984, nr 1, s. 37.
3 I. Panic, Ze studiów nad listą świadków …, s. 496.
4 O wpływie odbiorców na dobór świadków – vide: J. Mularczyk, Jeszcze o świadkach.…, s. 37.
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Przedmiotem niniejszych rozważań jest spuścizna kancelaryjna księcia 
Władysława II opolskiego zwanego Opolczykiem (ur. 1326/1330 – zm. 8 lub  
18 maja 1401). Był to władca nietuzinkowy, człowiek o wielu talentach 
politycznych i niezmierzonych ambicjach. Jerzy Sperka – autor najnowszej  
i najbardziej obszernej monografii poświęconej całokształtowi roli dziejowej 
Władysława Opolczyka – konkludując swoje rozważania 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 polowy XIV wieku. W przypadku 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”5. Przez niemal pół wieku książę Władysław zarządzał (w różnych czasach) 
należną mu częścią księstwa opolskiego6, ziemią wieluńską7, Rusią Czerwoną8, 
ziemią dobrzyńską oraz częścią Kujaw9. Uwarunkowania polityczne II 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 sukcesorów10. W procesie sprawowania władzy przez księcia Władysława 
personel kancelaryjny odgrywał istotną rolę, wypełniając szereg zadań. Jednym 
z nich było poświadczanie dokonywanych przez księcia zmian w zakresie 
stosunków majątkowych na ziemiach podległych jego władzy. Kanceliści nie tylko 
uczestnikami tych zmian, ale spoczywała na nich odpowiedzialność za rzetelne 

5 J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier  
i namiestnik Polski, Kraków 2012, s. 396.
6 Książę zarządzał należną mu częścią księstwa opolskiego od czasu śmierci ojca – Bolka II – który 
zmarł 21 VI 1356 r. Vide: K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, Kraków 2007, s. 536.
7 Książę otrzymał ziemię wieluńską prawem lennym z rąk Ludwika Węgierskiego 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, pan na Wieluniu, Dobrzyniu i Kujawach palatyn węgierski  
i wielkorządca Polski i Rusi, Lwów 1889, 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…, 
s. 267.
8 Rusią książę zarządzał w latach 1372-1378. Vide: AGZ, t. III, nr 20; ZDP, z. 1, nr 17; 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. I, Rzeszów 1990, 
„Rocznik Przemyski” 1992, t. XXVIII, s. 333; A. Swieżawski, Regencja Władysława Opolczyka na 
Rusi Czerwonej, [w:] Książę Władysław Opolczyk. Fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze  
w Częstochowie, red. J. Zbudniewek i M. Antoniewicz, Warszawa 2007, s. 254-255; J. Tęgowski, 
Nowe źródła do kwestii datacji objęcia rządów na Rusi przez Władysława Opolczyka, [w:] 
Średniowiecze Polskie i Powszechne, red. I. Panic, J. Sperka, t. I (V), Katowice 2009, s. 128-133;  
J. Sperka, Władysław książę opolski…, s. 266-272.
9 Nadanie to nastąpiło na mocy dokumentów wystawionych przez króla Ludwika 8 XII 1378 r.  
w Wyszechradzie i 11 XII tegoż roku (brak miejsca wystawienia). Vide: AGZ, t. V, nr 14; KDW,  
t. VI, nr 259; J. Karczewska, Kujawsko-dobrzyńskie władztwo Władysława Opolczyka, [w:] 
Władysław Opolczyk jakiego nie znamy: próba oceny w sześćsetlecie śmierci, 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.
10 J. Sperka, Władysław książę opolski…, s. 388-391.

Ewelina Policińska 
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przedstawienie woli księcia na piśmie11.
Kancelaria księcia Władysława rozwijała się na bazie istniejącej już 

instytucji i do 1372 r. prawdopodobnie nie ulegała zmianom. W tym czasie jej 
jedynym poświadczonym pracownikiem był notariusz Maciej, świadczący na 
dokumencie z 14 lipca 1363 r.12 Dopiero w dokumencie z 14 grudnia 1372 r. 
odnajdujemy książęcego kapelana Mikołaja syna Mroczka13. Zmiany przyniosło 
objęcie kierownictwa kancelarii księcia przez Jana z Głogowa14. W trakcie  
1373 r. Jan wystawił przynajmniej sześć dyplomów z tytułem protonotariusza15, 
jednak już 9 września 1374 r., na dyplomie wystawionym dla Bieńka z Kuchar 
wystąpił jako kanclerz – Iohannes de Glogovia Cancellarius Curie nostrae16 –  
i z tym tytułem świadczył na dokumentach księcia Władysława przez kolejne  
trzy lata17. Na jego barkach spoczęło zadanie dostosowania książęcej kancelarii  
do nowych warunków polityczno-gospodarczych. Jeszcze w 1373 r., podczas 
objazdu Rusi przez księcia Władysława, zauważono istotny dla sprawnego 
funkcjonowania książęcej kancelarii problem – 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 kanclerza18. 

Jan z Głogowa kierował książęcą kancelarią do 1375 r. W tym czasie 
do jego podwładnych należał kapelan Mikołaj z Marszowic, będący również 
książęcym pisarzem19, który po raz ostatni pojawił się na dyplomie z 25 sierpnia 
1375 r. Uwagę zwraca fakt, że wystąpił tu z tytułem kanclerza – Nicolaus 
cancellarius noster, cui presentia dedimus in commisio20. Było to związane, 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 

11 E. Policińska, Kancelaria księcia Władysława II Opolczyka – organizacja, personel, zadania, 
„Częstochowskie Teki Historyczne” 2017, t. VII, s. 11-41.
12 CDS, Bd. VI, nr 30 (Regest tego dokumentu wskazuje, że książę Władysław potwierdził, że 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.
13 ZDM, cz. 1, nr 139.
14 KDmWiel, nr 2.
15 KDWiel, 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.
16 AGZ, t. VII, nr 10.
17 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.
18 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 255-257.
19 I. Szaraniewicz, Rządy Władysława Opolczyka na Rusi, „Biblioteka Ossolińskich”, R. 1864.  
s. 205-207.
20 Dokument z 25 VIII 1375 r. – ZDM, cz. 4, nr 1026.

TESTACJE W DOKUMENTACH KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II OPOLCZYKA...



14

dokumentów jego imię występuje wraz z – niestosowaną w kancelarii księcia – 
formułą datum per manus)21.

W 1377 r. miejsce Jana z Głogowa zajął Mikołaj – syn Tyczka Wasserfuhrer 
i Katarzyny22. Pierwsze lata sprawowania urzędu przez Mikołaja Tyczkowica 
obfitowały w liczne zajęcia wynikające z kolejnego objazdu Rusi23 oraz ziemi 
wieluńskiej24. Na czas sprawowania urzędu kanclerskiego przez Mikołaja przypada 
również drugi etap reformy tytulatury urzędników ruskich. Kolejnej regulacji do-
konano 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 administracyjnej25.

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 Złotowa26), 
aż do maja 1381 r.27 nie zachował się żaden dokument. Zbiegło się to w czasie  
z okresem, w którym książę Władysław nadał Mikołajowi Tyczkowicowi kanonię 

21 Pierwszy dokument wystawiono 27 sierpnia (J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…,  
s. 336), drugi – 31 sierpnia (AGZ, t. II, nr 4, 5.), a trzeci – 3 września 1375 r. (М. Грушевський, 
Кілька грамот Володислава Опольського, „Записки наукoвoго товариства iменi Шевченка” 
1903, т. 51, 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, Szymon z Ruszkowa.  
Z badań nad personelem kancelarii królewskiej w czternastowiecznej Polsce, [w:] Ecclesia Regnum 
Frontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas, K. Gołąbek, M.A. Janicki, R. Michałowski,  
M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Warszawa 2014, s. 235-236.
22 Pochodzenie Mikołaja – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 299.
23 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.
24 ZDP, z. 1, nr 8; KDmWiel, nr 4.
25 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 300.
26 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.
27 Jest to dokument lokacji wsi Wierzbna z 6 V 1381 r. – vide: W. Patykiewicz, Materiały do 
dziejów terenów diecezji częstochowskiej. Archidiakonat wieluński, „Częstochowskie Wiadomości 
Diecezjalne” 1958, t. XXXII, s. 279.
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w Kolegiacie Św. Krzyża w Opolu. Na skutek tego w dokumencie z 9 sierpnia  
1381 r. Mikołaj występuje jako kanclerz i kanonik opolski28. W 1382 r. towarzy- 
szył on Władysławowi Opolczykowi w objazdach jego władztwa (w marcu 
przebywali na nowo nabytych Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej29). Również 
kolejny rok spędził u boku podróżującego księcia, tym razem prawdopodobnie 
większość tego czasu przebywając w Księstwie Opolskim30. Dopiero na jesieni  
udali się do ziemi dobrzyńskiej31, by już w listopadzie powrócić na Opolszczyznę32. 
Do stycznia 1385 r. Mikołaj jako świadek występuje jeszcze na czterech 
zachowanych do dziś dokumentach33. 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.34, by na 
przełomie 1386 i 1387 r. ostatecznie opuścić urząd35. 

Naturalną koleją rzeczy, stojąc na czele książęcej kancelarii, Mikołaj 
Tyczkowic nadzorował pracę zatrudnionych tam pisarzy. W czasie sprawowania 
przez księcia Władysława rządów na Rusi w kancelarii pojawili się pisarze Leon 
i Konstanty Bolestraszyccy, którzy spisywali dokumenty w języku ruskim36. 

28 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 Opolczyk 
jakiego nie znamy…, s. 106.) mówiącej o tym, że Mikołaj objął kanonię dopiero od września 1385 
r., zaprzeczył J. Sperka (Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 300). Podstawą do 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.
29 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.
30 Dokumenty z 15 IV 1383 r. wystawiony w Głogówku (Diplomatische Beyträge zur Unterschung 
der Schlesischen Rechte und Gesichte [dalej: DB], Bd. II, wyd. 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 [dalej: LBS], Bd. II, wyd. C. Grünhagen, H. Markgraf, Leipzig 
1883, S. 310-311).
31 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.
32 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.
33 Dokumenty wystawione: 15 II 1384 r. w Lublińcu (CDS, Bd. VI, nr 67; Copiarius monasteri ad  
S. Venceslaum. Diplomatarius Silesiacarum [dalej: CMV]; Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Śląskiego, mf. 166, 1–2, nr 29, k. 49-49v), 21 IV 1384 r. w Prudniku (AP Opole, 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).
34 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).
35 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 302. Po odejściu z kancelarii książę obdarował 
go 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.
36 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: AP Kraków, dok. perg. Nr 861; ZDM, cz. 4, nr 1046. Jednak nie 

TESTACJE W DOKUMENTACH KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II OPOLCZYKA...



16

Nieobecność pisarzy na listach świadków w ciągu lat bezpośrednio następujących 
po ustąpieniu księcia Władysława z Rusi wiążę się zapewne ze zmniejszeniem 
ilości jej pracowników. Dopiero w dokumentach wystawionych po 1382 r. 
pojawiają się imiona pisarzy: Piotra37 oraz Henryka Rosenaw z Reńskiej Wsi38.

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.39 W tym czasie dla książęcej kancelarii poświadczony jest jedynie pisarz 
Henryk Rosenaw z Reńskiej Wsi40. Mimo że od lata 1386 r. kanclerzem został 
ponownie Mikołaj Tyczkowic, Jan z Żurawia nadal przebywał u boku księcia 
jako jego kapelan41. Po odejściu Mikołaja z urzędu kanclerskiego i krótkotrwałym 
urzędowaniu Mikołaja z Tłuchowa, Jan z Żurawia powrócił na stanowisko 
kanclerza pod koniec 1387 r.42 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 Głogówku43.

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 jego 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 Kujawach44. Podczas tej wizyty jednorazowo 
sporządził dwa dokumenty, wystawione w Mirowie i Oleśnie, w których 
tytułowany jest książęcym kanclerzem – Dominus Nicolaus de Tluchaw noster 
cancellarius45. Ponownie został odnotowany w dokumencie z 1 marca 1387 r. 
z godnością kanclerza dobrzyńskiego – kanczler czu Dobrin46. Kolejny urząd – 
podkomorzego dobrzyńskiego – otrzymał za sprawą księcia najpóźniej w połowie 

sposób ich jednoznacznie przypisać konkretnemu pisarzowi, gdyż ich imiona nie pojawiają się  
w treści. Vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 277.
37 Pojawia się na dwóch dyplomach: z 22 VI 1382 r. i z 9 VIII 1382 r. – vide: ZDP, z. 1, nr 12, 13. 
Analiza paleograficzna wskazuje, że najpewniej pełnił swą funkcję do 1385 r.
38 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. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…,  
s. 47, 50, 235, 258, 353, 354; idem, Władysław książę opolski…, s. 293, 295.
39 ZDM, cz. 4, nr 1070; AGAD, MK 97, k. 66-66v.
40 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.
41 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 258.
42 Z godnością kanclerską pojawia się powtórnie na dokumencie księcia Władysława z 31 XII 1387 r. 
– vide: KDmWiel, nr 6.
43 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.
44 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 103, 303. Część szlachty owych ziem 
wypowiedziała posłuszeństwo księciu Władysławowi, opowiadając się po stronie Siemowita IV.
45 ZDP, t. I, nr 17; ZDM, cz. 4, nr 1066.
46 AP Wrocław, Rep. 91, nr 367.
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następnego roku47. Z takim tytułem odnotowany został w dokumencie z 31 lipca 
1388 r.48 i pełnił ową godność aż do śmierci w 1426 r.49

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 protonotariusza50. Przy 
wystawieniu dokumentu z 3 marca 1390 r. tytułował się już książęcym kanclerzem, 
zastępując na tym urzędzie Jana z Żurawia51. Używając naprzemiennie godności 
protonotariusza i kanclerza, stał na czele kancelarii do 1393 r.52

W połowie października 1393 r. do rangi szefa książęcej kancelarii 
awansowany został Bernard z Gronowic, który rozpoczynał swoją karierę na 
opolskim dworze u boku księżnej Eufemii (Ofki)53. Zapewne zyskał zaufanie 
książęcej pary, gdyż 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 ratach54. Bernard z Gronowic urząd 
kanclerza pełnił najpewniej do drugiej połowy 1395 r., kiedy odszedł z kancelarii 
przyjmując kanonię w kolegiacie Św. Krzyża w Opolu55. 

W czasie urzędowania Jerzego Zuchorza w kancelarii zatrudnieni byli 
pisarze: Jerzy56 i Mikołaj Schoncroner57. 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 Kolonowic58 i Piotra 
Erbrechczeide59 oraz dwóch kapelanów: Michała60 i Tymo61.

Prawdopodobnie po odejściu z urzędu kanclerza Bernarda z Gronowic 
w 1395 r. pracami książęcej kancelarii zajmowali się pisarze: Jan z Kolonowic 
i Piotr Erbrechczeide. W związku z uszczupleniem władztwa, w wyniku wojny 

47 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 97, 104, 304.
48 ZDM, cz. 4, nr 1837.
49 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.
50 AGAD, Księga wieluńska podkomorska nr 7, k. 49-49v; J. Sperka, Otoczenie Władysława 
Opolczyka…, s. 272.
51 AP Wrocław, Rep. 102, nr 94.
52 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 50-51, 272.
53 Codex diplomaticus Prussicus. Urkundensammlungzur ältern Geschichte Preussens [dalej: 
CDPruss], Bd. IV, wyd. J. Voight, Königsberg 1853, nr 105.
54 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 192.
55 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.
56 Widnieje na dokumencie z 10 V 1390 r. – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 353.
57 Vide: dokumenty z 31 I 1389 r. (CDS, Bd. XXXIII, nr 7) i z 1 XI 1390 r. (AP Wrocław, rep. 4f, 
nr 43); J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 353; idem, Władysław książę opolski…,  
s. 294, 309, 311.
58 Dokument 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.
59 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.
60 Dokument z 27 X 1399 r. (CDS, Bd. I, nr 72); J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 354.
61 Dokument z 3 V 1401 r. (CDS, Bd. I, nr 76); J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 354.
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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 wszelkie prace kancelaryjne62.

Kancelaria księcia Władysława II Opolskiego była zatem instytucją 
zhierarchizowaną, na czele której stał protonotariusz lub kanclerz, którym pomocą 
służyli pisarze i kapelani.

Podstawę źródłową dla badań nad pozycjonowaniem i rolą świadków 
na dokumentach księcia Władysława stanowi zbiór wystawionych przez 
księcia Wladysława, i zachowanych do dziś 170 dokumentów63. Zaledwie 
12 z nich zachowanych jest w formie regestu64, jednakże aż 61 zachowało 
się w oryginale65. Dokumenty księcia Władysława Opolczyka odnajdujemy  
w źródłach rękopiśmiennych – Tekach Naruszewicza66 oraz Copiarius monasterii 

62 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka …, s. 51.
63 Wykaz zgromadzonych dokumentów księcia znajduje się w Załączniku nr 1.
64 14 VII 1365 r. – CDS, Bd. 6, nr 30; 1372-1378 r. – ZDM, cz. IV, nr 1044; 1373 r. – ZDM, cz. IV, nr 
1020; 22 IV 1373 r. – CDS, Bd. 6, nr 52; 14 VIII 1386 r. – CDS, Bd. 33, nr 3; 26 XI 1387 r. – Heyne, 
Bd. 2, s. 290; 27 II 1388 r. – CDS, Bd. 33, nr 10; 31 I 1389 r. – CDS, Bd. 33, nr 7; 10 V 1390 r. – 
KDP, t. II, nr 541; 15 X 1390 r. – CDS, Bd. 6, nr 76; 24 V 1391 r. – JH, Bd. 2, nr 1235; 19 XI 1399 
r. – CDS, Bd. 6, nr 88.
65 26 III 1365 r. – APO, Akta miasta Opola, nr 2; 07 XI 1371 r. – ibidem, nr 2; 7 XI 1371 r.– APT, 
69, kat. I, nr 2082; 12 XI 1372 r. – Archiwum Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, perg. 
Nr 13; 09 XII 1372 r. – CPAHUL, fond nr 131, nr 8; 10 XII 1372 r. – AGAD, dok. perg. Nr 7233; 16 
VIII 1375 r. – BCzart, dok. perg. nr 170; 27 VIII 1375 r. – CPAHUL, fond nr 131, nr 9; 31 VIII 1375 
r. – CPAHUL, fond nr 131, nr 10; 25-31 XII 1375 r. – ANK, Zbiór dok. perg. Nr 861; 15 III 1376 
r. – AGAD, dok perg., nr 7234; 25 IV 1376 r. – APO, Akta miasta Opola, nr 4; 12 III 1377 r. – APO, 
Akta miasta Nysa, nr 47; 03 V 1377 r. – AJG, dok. nr 3; 04 VI 1377 r. – ANK, Zbiór Rusieckich, dok. 
perg, nr 84; 05 VIII 1377 r. – ANK, Zbiór Rusieckich, dok. perg, nr 85; 14 X 1377 r. – Archiwum 
Archidiecezjalne w Gnieźnie, Dypl. Gn. Nr 206; 08 XI 1377 r. – BCzart, dok. perg., nr 173; 01 XI 
1378 r. – CPAHUL, fond nr 131, nr 11; po Bożym Narodzeniu 1378 r. – BCzart, dok. perg., nr 175; 
13 I 1379 r. – CPAHUL, fond nr 131, nr 12; 28 III 1380 r. – AGAD, dok. perg., nr 805; 17 VII 1381 
r. – APW, Rep. 107, nr 326; 26 III 1382 r. – Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Dypl Gn. 211; 
22 VI 1382 r. – AJG, dok. nr 5; 09 VIII 1382 r. – AJG, dok. nr 6, 7; 21 X 1382 r. – AGAD, dok. 
perg., nr 669; 11 X 1383 r. – AGAD, dok. perg., nr 730; 27 XII 1383 r. – AJG, dok. nr 10; 26 I 1384 
r. – APW, Rep. 3, nr 250; 21 IV 1384 r. – Muzeum w Prudniki MP/AH/98; 29 IV 1384 r. – APO, 
Akta miasta Opola, nr 5; 19 I 1385 r. – AJG, dok. nr 11; 10 II 1385 r. – AGAD, dok. perg., nr 3388; 
20 I 1386 r. – APW, Dokumenty miasta Wrocławia; 22 VI 1386 r. – APW, Rep. 71, nr 32; 15 VII 
1386 r. – CPAHUL, fond nr 131, nr 14; 20 VII 1386 r. – AGAD, dok. perg., nr 800; 06 II 1387 r. – 
CPAHUL, fond nr 131, nr 15; 01 III 1387 r. – APW, Rep. 91, nr 367; 16 I 1388 r. – Muzeum Zamkowe  
w Pszczynie, sygn. MP/S/869; 18 VII 1388 r. – Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu; 03 III 
1390 r. – APW, Rep. 102, nr 94; 12 V 1390 r. – AGAD, dok. perg., nr 27; 12 V 1390 r. – AGAD, dok. 
perg., nr 30; 12 V 1390 r. – AGAD, dok. perg., nr 781; 20 VII 1390 r. – APW, Rep 127, nr 2; 07 V 
1391 r. – AGAD, dok. perg. Nr 65; 27 VII 1392 r. – AGAD, dok. perg., nr 864; 15 XI 1392 r. – APT, 
Katalog I, nr 230; 23 VI 1393 r. – APT, Katalog I, nr 170; 26 VII 1393 r. – AGAD, dok. perg., nr 551; 
04 XI 1393 r. – APW, Rep. 71, nr 37; 11 IV 1394 r. – APT, Katalog I, nr 231; 05 VIII 1394 r. – APT, 
Katalog I, nr 177; 05 VIII 1394 r. – APT, Katalog I, nr 178; 14 II 1395 r. – APW, Dokumenty miasta 
Wrocławia 14 II 1395 r.; 14 III 1395 r. – APT, Katalog I, nr 182; 14 III 1395 r. – APT, Katalog I,  
nr 182a; 27 X 1399 r. – APW, Rep. 71, nr 42; 10 IV 1400 r. – APO, Akta miasta Opola, nr 6.
66 BCzart, Teki Naruszewicza VIII, k. 543, 544, 597, 598, 621, 622, 661-666.
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ad S. Venceslaum. Diplomatarius Silesiacarum67. Zdecydowaną ich większość 
odnajdujemy w kodeksach dyplomatycznych i katalogach dokumentów. 
Najliczniejsza grupa dokumentów księcia Władysława opublikowana 
została w Aktach grodzkich i ziemskich z czasów Rzeczpospolitej Polskiej  
z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie68, Kodeksach dyplomatycznych: 
Śląska (Codex diplomaticus Silesiae), Prus (Codex diplomaticus Prussicus. 
Urkundensammlungzur ältern Geschichte Preussens), Małopolski, Polski, 
Wielkopolski, w Kodeksie Dyplomatycznym miasta Wielunia, a także Katalogu 
dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska 69. 
Nad to gros dyplomów księcia odnajdujemy w Zbiorze dokumentów małopolskich, 
Zbiorze dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce, a także Die Pfandverträge 
des Deutschen Ordens in Preussen70. Uzupełnieniem wiedzy dotyczącej tła 
polityczno-społecznego drugiej połowy XIV w. stanowią źródła historiograficzne 
– przede wszystkim Kronika Jana z Czarnkowa71 oraz Roczniki… Jana Długosza72. 

Osiemdziesiąt sześć rozpoznanych dokumentów księcia Władysława 
zaopatrzonych jest w listy świadków, stanowiące środek ich uwierzytelniania73. 
Wśród nich zaledwie siedem zawiera w koroboracji zapowiedź powołania owych 
świadków, zaś jeden zapowiedź ich podpisu74. Świadkami w analizowanych 
dyplomach byli przedstawiciele duchowieństwa, książęcy urzędnicy, rycerze 

67 Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego, Copiarius monasterii ad S. Venceslaum. Diplomatarius 
Silesiacarum, nr 215, k. 260 v; nr 193, k. 226-226v; nr 308, k. 385-386v; nr 261, k. 261v-262v; nr 
79, k. 113v-115; nr 29, k. 49-49v; nr 76, k. 110v-111v; nr 77, k. 111v-113; nr 194, k. 227-227v;  
nr 216, k. 261v-262v; nr 386, k. 463 – sygn. Mf. 166, 1-2.
68 AGZ, t. II, nr 4-8, 14-15; AGZ, t. III, nr 21, 23, 25-27, 39; AGZ, t. V, nr 8, 10-13; AGZ, t. VII,  
nr 9-13; AGZ, t. VIII, nr 9-13; AGZ, t. IX, nr 1; AGZ, t. X, nr 12; AS, t. V, nr V. PDOP, nr 2a; PDOP, 
nr 2c; PDOP, nr 2e; PDOP, nr 2h; PDOP, nr 2j; PDOP, nr 2k; PDOP, nr 2L; PDOP, nr 2m; PDOP, 
nr 2n; RDGŚ t. I, nr 129; RDGŚ, nr 135; RGDŚ, t. I, nr 168 ; RDGŚ, t. 1, nr 226; Wykaz regestów 
dokumentów Archiwum archidiecezjalnego we Wrocławiu, wyd. W. Urban, Warszawa 1970, nr 269; 
ibidem, nr 314; ZDM, cz.1, nr 139; ZDM, cz. 1, nr 142; ZDM, cz. 1, nr 144; ZDM, cz.1, nr 149; 
ZDM, cz. 4, nr 1012; ZDM, cz. 4, nr 1020; ZDM, cz. 4, nr 1022; ZDM, cz. 4, nr 1026; ZDM, cz. 4,  
nr 1028; ZDM, cz. 4, nr 1033; ZDM, cz. 4 nr 1034; ZDM, cz. 4, nr 1035 ; ZDM, cz. 4, nr 1036; ZDM, 
cz. 4, nr 1037; ZDM, cz. 4, nr 1043; ZDM, cz.4, nr 1044; ZDM, cz.4, nr 1054; ZDM, cz. 4, nr 1066; 
ZDM, cz. 4, nr 1070; ZDP, z.1, nr 8; ZDP, z. 1, nr 12; ZDP, z. 1, nr 13; ZDP, z. 1, nr 14; ZDP, z. 1,  
nr 17; ZDP, z. 1, nr 18; ZDP, z.1, nr 28.
69 CDM, t. XI, nr 536; CDPruss, Bd. 3, nr 106, 142; CDPruss, Bd 4., nr 104, 107, 112, 113; CDS, Bd. 
1, nr 48, 59, 61, 72, 76; CDS, Bd. 6, nr 30, 52, 64, 66, 71, 73, 76, 79, 80, 84, 86, 88; CDS, Bd. 33, nr 
1, 2, 3, 7, 10, 30; CDS, Bd. 36, nr 54; KDDŚ, t. VI, nr 78, 351, 380, 454; KDDŚ, t. VII, nr 99, 536; 
KDKK, t. II, nr 299, s. 66; ibidem, nr 299, s. 67; KDM, t. I, nr 313; KDMaz nr 103; KDmWiel, nr 
2, 4, 5, 6; KDP, t. I, cz. 1, nr 133, 139, 322, 326, 530, 537, 539, 541, 542, 544; KDP, t. IV, nr 6, 10; 
KDW, t. III, nr 1743, 1798,1852; KDW, t. VI, nr 259.
70 ZDM, cz.1, nr 139, 142, 144, 149; ZDM, cz. 4, nr 1012, 1020, 1022, 1026, 1028, 1033, 1034, 1035, 
1036, 1037, 1043, 1044, 1054, 1066, 1070; ZDP, z. 1, nr 8, 12, 13, 14, 17, 18, 28.
71 Kronika Jana z Czarnkowa….
72 Jana Długosza roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. X, przekł. J. Mrukówna, 
Warszawa 1981.
73 Zestawienie dokumentów opatrzonych testacją zawiera tablica nr 1.
74 ZDM, cz. 1, nr 142; AGZ, t. III, nr 23; AGZ, t. V, nr 13; ZDP, z. 1, nr 13; AJG, dok. nr 6; DKiM, 
nr 45; AGAD, dok. perg., nr 669; KDmWiel, nr 6; KDP, t. II, nr 537; KDP, t. II, nr 544; AGAD, dok. 
perg., nr 864. 
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oraz personel kancelaryjny, w tym również spoza kancelarii księcia opolskiego75.  
W dyplomach tych zauważalna jest szczątkowa postać zasady hierarchizacji 
świadków. Konsekwentnie na pierwszym miejscu bowiem umieszczani byli 
duchowni wyżsi godnością. Następnie, w sposób w zasadzie nie respektujący 
wyraźnych zasad: osoby pełniące urzędy dworskie, urzędnicy ziemscy oraz 
rycerstwo nieurzędnicze. Niezwykle rzadko w wystawianych dokumentach księcia 
Władysława świadczyli przedstawiciele stanu mieszczańskiego. 

Już na wstępie należy stwierdzić, że dostojnicy kościelni w przypadku 
dokumentów księcia Władysława Opolczyka świadczyli niezwykle rzadko. 
Zaledwie w ośmiu dyplomach odnajdujemy testatorów z wyższymi godnościami 
kościelnymi. 31 sierpnia 1375 r. w Gródku książę Władysław wystawił cztery 
dokumenty, których świadkiem był metropolita halicki Antoni. Wszystkie one 
stanowią nadania ziem na rzecz tamtejszego rycerstwa. W pierwszym z nich 
książę nadał wieś Bybło i sołtystwo w Dobrowodzie Jaśkowi z Kornic76. Drugi 
dokument potwierdzał nadanie Lymbardowi wsi Zduszyce i dworzyska Oświce77. 
W kolejnym zaś książę Władysław podarował Chlebowi Dworskowiczowi wieś 
Biskowice78. Odbiorcą ostatniego z owych dokumentów był starosta przemyski 
Bieniek z Kuchar, który otrzymał plac położony we Lwowie79. We wszystkich 
tych dyplomach dostojny świadek otwierał listę testatorów, wymieniony został 
jako venerabilis pater dominus Anthonius metropolitanus Haliciensis. 

Mimo że kwestie organizacyjne Kościoła prawosławnego na Rusi  
w zasadzie uregulował już Kazimierz Wielki (na jego prośbę, aczkolwiek dopiero 
po śmierci króla, patriarcha konstantynopolitański Filotejos oraz synod patriarszy 
przywrócili metropolię halicką z sufraganiami, stawiając na jej czele biskupa 
Antoniego80), faktyczne uregulowanie jurysdykcji halickiej nastąpiło jednak 
dopiero w 1375 r. W owym czasie papież Grzegorz XI polecił usunąć biskupów 
prawosławnych z zajmowanych stolic. Na mocy bulli Debitum pastoralis oficii 
z 13 lutego 1375 r., kościoły w Haliczu, Przemyślu, Włodzimierzu i Chełmie 
uznano za katedralne, a do godności metropolii wyniesiono Halicz, któremu  
w randze sufraganii podporządkowano wyżej wymienione biskupstwa81. Zdaje 
się, że nie ma powodu kwestionować założenia, iż stosunki księcia Władysława  
z duchowieństwem prawosławnym były bardzo dobre. Książę prowadził rozważną 
politykę względem wyznawców niekatolickiego obrządku, czego potwierdzeniem 
może być to, iż nie zastosował się do nakazu zawartego w bulli Debitum 
pastoralis oficii. Jedynymi wzmiankami o odbieraniu prawosławnym ich świątyń 

75 Obecność kanclerza dobrzyńskiego Macieja (ZDM, cz.1, nr 149), czy też obecność późniejszego 
podkanclerzego królewskiego Szymona z Ruszkowa (od 1366 r. do 1370 r. był członkiem personelu 
kancelarii Kazimierza Wielkiego, po 1377 r. odnajdujemy go z tytułem podkanclerzego królewskiego) 
– vide: A. Marzec, op. cit., s. 228-239.
76 AGZ, t. II, nr 4; CPAHUL, fond 131, nr 10.
77 AGZ, t. II, nr 5.
78 AGZ, t. VIII, nr 9.
79 AGZ, t. IX, nr 1.
80 A. Swieżawski, Regencja Władysława Opolczyka..., s. 272.
81 B. Kumor, Dzieje ustroju Kościoła w Polsce, [w:] Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor,  
Z. Obertyński, t. I: Do roku 1764, cz. 1: Do roku 1506, Poznań-Warszawa 1974, s. 268; D. Karczewski, 
Meliorator terrae Russiae. Panowanie Władysawa Opolczyka na Rusi (1371-1378), [w:] Piastowie 
śląscy w kulturze i europejskich dziejach, red. A. Barciak, Katowice 2007, s. 275.
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są informacje o zamianie cerkwi na kościół we Lwowie oraz zamiana zamkowej 
cerkwi na kościół katolicki po zajęciu Bełza w 1377 r.82 W dokumentach z 1375 r.  
metropolita Antoni nazywany jest czcigodnym ojcem Antonim83, przez co teza 
wysunięta przez Ernesta Breitera84, jakoby książę Władysław miał rozmyślnie 
przetrzymywać Antoniego na swym dworze, aby tym sposobem osiągnąć określone 
korzyści polityczne, jest od dawna kwestionowana85. Nadal aktualne zdają się być 
zatem wnioski Aleksego Gilewicza, który wskazywał, że: „metropolita halicki 
Antoni oraz biskup przemyski Hilary (Lariwon) przebywają na dworze księcia, 
zasiadają w jego radzie i sądach generalnych, przy czem zawsze są w dokumentach 
wśród świadków wyliczeni na pierwszym miejscu”86.

Książę wspierał również proces regulacji jurysdykcji diecezji halickiej87. 
Na nowo utworzone arcybiskupstwo halickie jako pierwszy powołany został 
arcybiskup Maciej z Eger. On też otwierał listy testacyjne dwóch dokumentów, 
które książę wystawił w Sanoku 15 marca 1376 r. W pierwszym z nich, książę 
zezwolił Stanisławowi Toce założyć wieś Górki na prawie magdeburskim, 
natomiast arcybiskup nazwany został Reverendus in Christo pater dominus Mathias 
electus archiepiscopus Lemburgensis88. Drugim dyplomem książę powierzył 
Mikołajowi synowi Reimanna osadzenie w ziemi sanockiej miasta Ladislawia 
na prawie niemieckim. We wspomnianym dokumencie arcybiskupa Macieja 
określono Reverendo in Christo patre domino Mathia electo episcopo Haliciensi89. 
Ewentualny pogląd, że występujący w testacji obu dokumentów kanclerz Jan  
z Głogowa popełnił błąd w tytulaturze, nie ma uzasadnienia. Tytularnie Maciej był 
arcybiskupem Halickim (choć nie przyjął sakry biskupiej), jednak zdecydowanie 
wspierał dyplomatyczne zabiegi księcia Władysława, aby stolicę arcybiskupstwa 
przenieść do Lwowa. Faktycznie też rezydował we Lwowie używając nader często 
tytułu arcybiskupa lwowskiego90. Potwierdzeniem faktu, że arcybiskup Maciej 
tytułował się metropolitą lwowskim jest wystawiony właśnie we Lwowie dyplom 
księcia Władysława z 1 listopada 1378 r., którym nadał on Jerzemu Stecherowi 

82 B. Kumor, op. cit., s. 277, 284-285.
83 Autor powołuje się na AGZ, t. II, nr 4,5; t. VIII, nr 9; t. IX, nr 1.
84 E. Breiter, op. cit., s. 105-106.
85 A. Swieżawski, op. cit., s. 279.
86 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. 16.
87 W. Karasiewicz, Polityka kościelna ostatnich Piastów, [w:] Historia Kościoła w Polsce…, s. 232. 
Niemal w tym samym czasie, w którym doszła do skutku erekcja metropolii halickiej, Władysław 
Opolczyk rozpoczął starania o translokację jej stolicy z Halicza do Lwowa. Już 3 III 1375 r. papież 
Grzegorz XI zwrócił się do arcybiskupa gnieźnieńskiego oraz biskupów krakowskiego i płockiego 
z zapytaniem o wyrażenie zdania na temat przeniesienia stolicy arcybiskupiej z Halicza do Lwowa. 
Zgodę na tę translokację Stolica Apostolska wydała dopiero 28 VIII 1412 r., w wyniku starań 
króla Władysława Jagiełły, do jej realizacji doszło natomiast w 1414 r. Vide: W. Urban, Szkice  
z dziejów archidiecezji lwowskiej i jej duszpasterstwa, Rzym 1984, s. 18-19; W. Abraham, Początki 
arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie, Lwów 1909, s. 44-46.
88 AGZ, t. VIII, nr 10.
89 ZDM, cz.1, nr 149; AGAD, dok perg, nr 7234.
90 L. Wojciechowski, Fundacje kościelne Władysława Opolczyka, [w:] Książę Władysław Opolczyk. 
Fundator…, s. 39. Autor podaje bibliografię do zagadnienia erygacji i przeniesienia arcybiskupstwa 
na Rusi Czerwonej.
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łąki, krzaki i pięć pługów roli w Małym Winniku. W owym dokumencie listę 
świadków otwiera Dominus Mathias electus in archiepiscopum lemburgensem91. 

Konstatując – na listach świadków dokumentów księcia Władysława 
odnajdujemy dwóch najwyższych dostojników kościelnych, tak katolickiego, jak  
i prawosławnego, co oznacza, że książę zauważał wagę obu obrządków dla rozwoju 
regionu. Zręczna polityka wyznaniowa prowadziła do minimalizowania konfliktów 
na tle religijnym, a tym samym dawała sposobność rozwoju gospodarczego Rusi.

Ostatnim znanym dokumentem, w którym listę świadków otwiera osoba 
duchowna, jest książęce poświadczenie z 22 czerwca 1382 r. dotyczące rezygnacji 
Henryka Biela z Błeszna – proboszcza w Częstochowie – z kościoła parafialnego 
Panny Maryi w Starej Częstochowie oraz uposażenia na rzecz braci św. Pawła  
i erygowanego klasztoru92. Odmiennie niż we wszystkich pozostałych dokumentach 
księcia na pierwszym miejscu wymieniony został kanclerz Mikołaj syn Tyczka, 
który podniósł swe uczestnictwo w akcie erygacji jasnogórskiego klasztoru 
poprzez podkreślenie swej roli w spisaniu owego dokumentu: dominus Nicolaus 
Ticzko Kustos ecclesiae Wratislavie, cancellarius noster, per cuius manus transivit 
presens scriptum. Następnie wymienieni zostali: Mikołaj syn Mroczka z Marszowic 
– kustosz opolski93, Heidan – kanonik opolski, Mikołaj – proboszcz wieluński oraz 
kapelan Jan z Żórawia94. Mikołaj Mroczkowic oraz Heidan otwierają także listę 
świadków dokumentu z 22 czerwca 1386 r.95.

Zaszczytne miejsce na listach świadków na ogół przypadało również 
rycerstwu pełniącemu urzędy dworskie oraz związanemu z zarządzaniem 
poszczególnych obszarów administracyjnych. Tam, gdzie wśród świadków brakuje 
dostojników Kościoła, testację często otwierali właśnie rycerze piastujący urzędy. 
Taką zasadę obserwujemy w pierwszym z zachowanych dokumentów księcia 
Władysława z 14 lipca 1363 r. Listę świadków otwiera tu starosta opolski – Jakusz 
z Kępy96. Pochodził on z okolic Opola i od początku związany był raczej z osobą 
księcia Bolesława III, który zapewne nominował go na starostwo opolskie (w owym 
czasie starosta pełnił w imieniu księcia władzę administracyjno-sądową). Jakusz 
z tytułem starosty opolskiego pojawił się tylko na wspomnianym dokumencie 
księcia Władysława97. Po nim wymienieni zostali Mirsan Beldon z Prószkowa98, 
Piotr Vogt z Opola, Kamieniec z Krępy oraz „Geczikone” – przedstawiciele 
miejscowego rycerstwa.

Zasadę zachowania hierarchizacji świadków obserwujemy także w doku-
mentach, w których odnotowano urzędników Królestwa Polskiego. Wówczas to, 
podobnie jak w przypadku wyższego duchowieństwa, właśnie oni stoją na czele 

91 AGZ, t. III, nr 25.
92 ZDP, z. 1, nr 12; J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370-1401. Studium o elicie 
władzy w relacjach z monarchą, Katowice 2006, s. 70-71, 177; J. Laberschek, Bielowie herbu Ostoja 
i ich zamek w Błesznie na tle polityki obronnej panujących w drugiej połowie XIV wieku, [w:] idem, 
Częstochowa i jej okolice w średniowieczu, Kraków 2006, s. 134-135.
93 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 48, 63, 255, 256, 286, 287, 299, 337, 352, 353.
94 Ibidem, s. 50-51, 70, 165, 168, 235, 257-259, 272, 301-302, 351, 353.
95 CDS, Bd. 1, nr 48.
96 CDS, Bd. 6, nr 30.
97 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 54, 60, 274, 275.
98 Ibidem, s. 233.
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list świadków. Sytuacja taka ma miejsce w dokumencie nadania dziewięciu wsi  
w dystrykcie przemyskim dla Herborda i Frydrusza Fulsteinów z 23 listopada 
1374 r., gdzie testację otwiera podskarbi Królestwa Polskiego – Demetrius Regni 
Poloniae thesaurarius99. Zatem listę świadków otwiera Dymitr z Goraja piszący 
się także z Klecia, Łady i Szczebrzeszyna, herbu Korczak, jedna z wybitniejszych 
osobistości w późniejszej fazie panowania Kazimierza Wielkiego, w czasach 
panowania Ludwika Andegaweńskiego i w początkowym okresie panowania 
Władysława Jagiełły. Wywodzący się z czerwonoruskiej bojarskiej rodziny 
Dymitr (jak jego przodkowie) określany był Rusinem (Demitrius de Russia). Już 
na początku 1365 r. pełnił ważny urząd podskarbiego Królestwa Polskiego, na 
którym to urzędzie występował do śmierci króla Kazimierza w 1370 r. Potem – 
zapewne po objęciu tronu przez Ludwika Andegaweńskiego – nastąpiła przerwa 
w sprawowaniu urzędu podskarbiego, ale od 1374 r. występuje ponownie z tym 
tytułem, który pojawia się przy jego imieniu do 31 października 1391 r.100 Co 
istotne, właśnie cytowany dokument księcia Władysława Opolczyka, datowany 
na 23 listopada 1374 r., zawiera pierwszą wzmiankę poświadczającą ponowne 
objęcie owego urzędu i jest zarazem pośrednim dowodem na współdziałanie 
księcia opolskiego oraz „pana Rusi” ze szczególnie znaczącą i wpływową na 
ziemiach ruskich osobistością101.

Zwróćmy przy tym uwagę, że Dymitr aż trzykrotnie jako świadek 
opolczykowych dokumentów wystąpił w 1377 r., ale w żadnym z nich nie 
uwzględniono tytułu podskarbiego. W dyplomach wystawionych 22 lutego  
w Przemyślu oraz 5 sierpnia w Gródku zapisany został jako Demetrio de 
Lada, czyli Dymitr z Łady, natomiast w dokumencie wystawionym 8 listopada  
w Przemyślu widnieje zapis Dimitro Cleczecki, który należy odczytywać jako 
„Dymitr Klecki”, co jest określeniem odmiejscowym od toponimu Klecie, czyli 
nazwy wsi podarowanej w 1353 r. jego ojcu i stryjom przez króla Kazimierza 
Wielkiego102.

W dokumencie wystawionym w Wieluniu 25 sierpnia 1378 r. (będącym 
książęcym nadaniem ziem dla Wracława) na pierwszym miejscu listy świadków 
umiejscowiono starostę krakowskiego Sędziwoja z Szubina103. Tę samą sytuację 

99 ZDM, cz. 4, nr 1022. Dymitr z Goraja, Klecia i Łady był podskarbim Królestwa Polskiego w latach 
1365-1370 i 1374-1391. Omawiany dokument poświadcza początek drugiej fazy sprawowania 
przezeń tego urzędu. Vide: Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, red.  
A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, nr 724-725, s. 120-121.
100 Urzędnicy centralni i nadworni …, nr 724, s. 120-121; nr 725, nr 121; Dymitr z Goraja, [w:] PSB, 
t. IV, Kraków 1948, s. 61-62; K. Myśliński, Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. 
Dymitr z Goraja, Lublin 1981, passim (o przerwie w sprawowaniu urzędu podskarbiego – ibidem, 
s. 109-118). Od 1389 r. do śmierci pełnił urząd marszałka wielkiego koronnego. Vide: Urzędnicy 
centralni i nadworni…, nr 397, s. 78.
101 F. Sikora, Krąg rodzinny i dworski Dymitra z Goraja i jego rola na Rusi, [w:] Genealogia- kręgi 
zawodowe i grupy interesu w Polsce na tle porównawczym, t. III, red. J. Wroniszewski, Toruń 1989,  
s. 55-89. O współpracy Dymitra z Goraja z księciem Władysławem Opolczykiem oraz jego związkach 
z książęcym otoczeniem – vide: K. Myśliński, op. cit., s. 119-149.
102 AGZ, t. VIII, nr 11, s. 16; ZDM, cz. 4, nr 133, s. 180; nr 1036, s. 191. Vide: K. Myśliński, op. cit., 
s. 54, 127-128.
103 ZDM, cz. 4, nr 1026. W Zbiorze dokumentów małopolskich dokument ten opublikowano pod datą 
1375, jednak Jerzy Sperka właśnie na podstawie listy świadków przesunął jego datę o trzy kolejne 
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odnajdujemy w dokumencie z 10 listopada 1378 r., na mocy którego książę 
Władysław sprzedał sołtystwo we wsi Radymnie Marcinowi z Łutkawic za 
60 grzywien groszy praskich. Na pierwszych miejscach testacji wystąpili tu 
wspomniany już Sędziwój z Szubina oraz Przedbór, marszałek Królestwa 
Polskiego – Sandzinogius Capitaneus Cracouiensis, Predborius marsalkus Regni 
Poloniae104. Obaj dostojnicy, przy zachowaniu tej samej kolejności, świadczyli 
również na dokumencie księcia wystawionym w Niżankowicach – Bachorzu  
w grudniu 1378 r.105 Pod koniec grudnia tegoż roku Sędziwoj świadczył jeszcze 
na dokumencie, w którym książę Władysław zapisał Ładomirowi Wołoszynowi 
pustynię Hodle Pole, w celu osadzenia tam wsi na prawie wołoskim106. Również 
jako pierwszy wśród testatorów pojawił się na dokumencie z 23 stycznia 1390 r. 
Tomek z Węgleszyna podczaszy krakowski – Tomco de Wanglischina princernus 
regnum Polonie107. 

Niezwykle ciekawą testację dostrzegamy w dokumencie Władysława 
Opolczyka wystawionym 11 lipca 1386 r. w Niepołomicach, w którym książę 
przyrzekł wydać za mąż za księcia Wigunta Aleksandra swą córkę Jadwigę. 
Dokument ów poświadczali jedynie dostojnicy Królestwa Polskiego z całkowitym 
pominięciem urzędników książęcych. Pełna testacja brzmi: Presentibus Spitkone 
cracoviensi, Jeschcone de Tarnaw Sandomiriensi, Sandziwogio – Kalisiensi 
palatinis, Cristino – Sandecensi, Nicolao – Zawichostensi nunc vero Vislicensi, 
Przibkone – Rozperiensi castellanis et Zaclika cancellario cracoviensi108. Ranga 
i okoliczności wystawienia tegoż dokumentu sprawiły, że pośród świadków 
odnajdujemy grono najwybitniejszych osobistości Królestwa Polskiego owej 
doby. Listę testatorów otwiera więc wojewoda krakowski Spytek z Melsztyna, 
przedstawiciel wielce wpływowego rodu Lelewitów, sam podówczas chyba 
najmożniejszy pan małopolski109. Po nim występuje stryjeczny brat Jan (Jasiek) 
z Tarnowa, wojewoda sandomierski w latach 1385-1401110. Kolejnym świadkiem 
była także jedna z najwybitniejszych postaci w okresie wielkiego bezkrólewia po 
śmierci Ludwika Andegaweńskiego i początkowej fazy panowania Władysława 
Jagiełły, czyli Sędziwój z Szubina herbu Pałuka – wystąpił on z tytułem wojewody 
kaliskiego, który to urząd pełnił od 1381 r. do śmierci w 1406 r.111 Ponad to  

lata – vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 373.
104 AGZ, t. VIII, nr 12.
105 ZDM, cz. 4, nr 1043.
106 AGZ, t. VII, nr 13.
107 KDP, t. II, nr 537.
108 KDP, t. IV, nr 6. 
109 Urząd wojewody krakowskiego pełnił od 1381 r., do tragicznej śmierci w bitwie nad Worsklą  
16 VIII 1399 r. Vide: Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 
1990, nr 446, s. 128; W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. 
Wiek XIV-XV, Warszawa 1971, s. 99-101, 138-142.
110 Urzędnicy małopolscy…, nr 980, s. 226; W. Dworzaczek, op. cit., s. 127-132. Wcześniej pełnił on 
urząd kasztelana sandomierskiego (1377-1385), natomiast po rycerskiej śmierci Spytka z Melsztyna 
otrzymał po stryjecznym bracie godność wojewody krakowskiego, aby po kilku latach, w 1406 r. 
awansować na najwyższą godność ziemską w Królestwie, czyli urząd kasztelana krakowskiego. 
Vide: Urzędnicy małopolscy…, nr 139, s. 66; nr 467, s. 128; nr 751, s. 176.
111 Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985, nr 227, s. 125; 
A. Gąsiorowski, Sędziwój z Szubina h. Pałuka, [w:] PSB, t. XXXVI/3, Warszawa-Kraków 1995,  
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w latach 1372-1376 i 1389-1397 był starostą generalnym wielkopolskim, natomiast 
od 1377 do 1389 r. pełnił niezwykle ważną funkcję starosty krakowskiego112.

Po wojewodzie kaliskim Sędziwoju z Szubina występują trzej kasztelanowie. 
Pierwszy z nich to kasztelan sądecki Krystyn z Koziegłów przedstawiciel możnego 
i starego rodu rycerskiego Lisów. Co istotne, kasztelanię sądecką Krystyn  
z Koziegłów (starszy) objął niewiele wcześniej od daty wystawienia omawianego 
dokumentu, przed 8 maja 1386 r., prawdopodobnie już z nominacji króla 
Władysława Jagiełły. Od tego czasu należał do grona najbardziej zaufanych panów 
w otoczeniu monarchy, aczkolwiek na wyższe godności w hierarchii urzędów 
ziemskich już nie postąpił (zmarł po 30 września 1417 r.)113.

Bardzo interesujący przypadek obserwujemy w związku z postacią 
następnego świadka, którym był niewątpliwie Mikołaj z Bogorii – kolejna osobi-
stość wywodząca się z rodu rycerskiego Bogoriów (Bogoryjów). Świadkujący 
kasztelan Mikołaj był wnukiem wojewody krakowskiego (w latach 1331-1338), 
Mikołaja z Bogorii, rodzonego brata wybitnego arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Jarosława Bogorii ze Skotnik (w latach 1342-1371)114. Odnoszący się do Mikołaja 
zapis w cytowanym dokumencie „Zawichostensi nunc vero Wislicensi” jest 
zapewne rejestracją swoistego awansu tegoż z kasztelanii zawichojskiej na wiślicką. 
Mikołaj z Bogorii był bowiem kasztelanem zawichojskim od 1375 r. – a po raz 
ostatni z tym tytułem występuje w przytoczonym zapisie115. Później opatrywany 
był już konsekwentnie tytułem kasztelana wiślickiego, łącząc w ostatnim okresie 
życia ten urząd (od 1387 r.) z tytułem marszałka królestwa116. Według autorów 
opracowania Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku mamy tu przypadek rejestracji 
istotnego faktu, albowiem: „Wydaje się, że data tego dokumentu odnosi się do akcji 
prawnej (wówczas Mikołaj był jeszcze kasztelanem zawichojskim), spisanie zaś 
nastąpiło nieco później, świeżo po awansie Mikołaja na kasztelanię wiślicką”117. 

Występujący dalej kasztelan rozpierski Przybko to Przybysław z Irządz,  
a także z Pukarzowa, herbu Śrzeniawa i jest to pierwsze jego wystąpienie  
z tym właśnie tytułem. Kasztelanem rozpierskim był do 1390 r., po czym (przed  
30 listopada 1391 r.) awansował na wojewodę sieradzkiego118.

Listę świadków zamyka kanclerz Zaklika z Międzygórza i Mydlnik 
herbu Topór, współrodowiec możnych i wpływowych panów na Tęczynie, 
których protekcja mogła się przyczynić do powierzenia mu kanclerskiego 
urzędu119. Od 1384 r. był on bowiem kanclerzem królowej Jadwigi, natomiast po 

s. 406-416.
112 Urzędnicy wielkopolscy…, nr 610 i 614, s. 172; Urzędnicy małopolscy…, nr 1283, s. 286.
113 Urzędnicy małopolscy…, nr 1030, s. 236; B. Śliwiński, Lisowie krzelowscy w XIV-XV w. i ich 
antenaci. Studium genealogiczne, Gdańsk 1993, s. 75-94.
114 Z. Wdowiszewski, Ród Bogoriów w wiekach średnich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego we Lwowie” 1928-1929, t. IX, [Kraków 1930], s. 27, 35-37.
115 Urzędnicy małopolscy…, nr 1158, s. 260.
116 Ibidem, nr 1098, s. 248; Urzędnicy centralni i nadworni…, nr 396, s. 77.
117 Urzędnicy małopolscy…, s. 248 (komentarz do nr 1098).
118 Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 
1985, nr 16, s. 97; B. Śliwiński, Przybysław (Przybko) z Irządz, [w:] PSB, t. XXIX, Wrocław 1986, 
s. 134.
119 Vide: J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, 
Kraków 1997, s. 76-77.
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koronacji Władysława Jagiełły przeszedł do kancelarii królewskiej, występując  
w dokumentach najczęściej w formule datum per manus, ale także jako świadek120. 
Co istotne, w analizowanym przypadku określony został jeszcze jako „kanclerz 
krakowski”, jednak w dokumentach królewskich wystawianych w tymże 1386 r. 
i nieco później występują zapisy: „aule nostre cancellarius”, „cancelarius aulae 
regae”, z czasem dopiero używając tytułu „cancellarius regni Poloniae”121.Wydaje 
się zatem, że zapis w opolczykowym dokumencie z 11 lipca 1386 r. in statu 
nascendi rejestruje proces konstytuowania się Zakliki jako kanclerza Królestwa 
Polskiego.

Raz jeszcze należy podkreślić, że omawiane grono świadków reprezentowało 
najściślejszą elitę dygnitarzy koronnych w pierwszej fazie panowania Władysława 
Jagiełły. W szczególności za najbliższych „doradców” króla uznano Spytka  
z Melsztyna, Jana z Tarnowa, Sędziwoja z Szubina i Krystyna z Koziegłów. Do 
tego grona zaliczany jest też wspomniany wcześniej Dymitr z Goraja122. Na ten stan 
rzeczy istotny wpływ mógł mieć jednak udział personelu kancelarii królewskiej  
w wygotowaniu owego dokumentu.

Można jednakże wskazać przypadki, które świadczą, że w kancelarii 
księcia Władysława Opolczyka do hierarchizacji świadków podchodzono nie-
zbyt konsekwentnie. O ile zachowywano zasadę pierwszeństwa dostojników 
Kościoła oraz dostojników Królestwa Polskiego, o tyle kolejność wymieniania 
urzędników książęcych nie była już tak ściśle przestrzegana. Faktem jest, 
że często na czele listy stali urzędnicy poszczególnych ziem oraz grodzcy, na 
końcu zaś przedstawiciele rycerstwa. Nie świadczy to jednak o stosowaniu 
jakiejś ściśle określonej zasady. Już dokumentu wystawionego 9 grudnia 1372 
r. w Starzowie nie można uznać za „modelowy”123. Na czele testacji wpisano 
Świętopełka z Irządz – wojewodę sieradzkiego124, ale w dalszej kolejności 
Paszka Złodzieja z Pilchowic125, który dopiero w 1377 r. objął urząd kasztelana 
bieckiego. Następnie odnotowano Piotra Gumprechta126 - ówczesnego wojewodę 
przemyskiego, za nim zaś rycerzy: Merbotę z Żyrowej127, Piotra Bruna128 i Strzałę 
z Rokicia129. Nie zachowano tu zatem hierarchii umieszczając Paszka z Pilchowic 
pomiędzy rycerstwem urzędniczym. Podobnie w dokumencie z 14 grudnia 
1372 r. nieposiadający wówczas urzędów Merbota z Żyrowej oraz Chodek 

120 Urzędnicy centralni i nadworni…, nr 194, s. 52; I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie 
i ich funkcje w państwie polskim za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, 
Warszawa 1977, s. 171-172; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium 
z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku, cz. 2: Urzędnicy, Poznań 1979, s. 13-18, 167-170.
121 Vide: J. Krzyżaniakowa, op. cit., s. 14.
122 I. Sułkowska-Kurasiowa, Doradcy Władysława Jagiełły, [w:] Społeczeństwo Polski średnio-
wiecznej, t. II, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 197-198, 211-212; G. Klimecka, Czy 
rzeczywiście „doradcy Władysława Jagiełły?”, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. IV, 
red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1990, s. 229.
123 AGZ, t. III, nr 21.
124 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 116-117, 144, 151, 171.
125 Ibidem, s. 310.
126 Ibidem, s. 315-318.
127 Ibidem, s. 287-289.
128 Ibidem, s. 311-315.
129 Ibidem, s. 332.
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z Budkowic130 zostali wpisani między Strzałę z Rokicia, będącego wówczas 
wojewodą halickim, a Piotra Gumprechta, piastującego urząd starosty generalnego. 
Następnie wymieniono Jana Radłę starostę krzepickiego131 oraz Janka wojewodę 
gródeckiego132. Listę świadków zamyka postać z książęcej kancelarii – Mikołaj syn 
Mroczka – tu z godnością kapelana133. Można więc odnieść wrażenie, że wpływ na 
kształt list świadków miała w takich przypadkach nie tyle przynależność do grupy 
urzędniczej, co pozycja zajmowana u boku władcy. Niektórzy przedstawiciele 
rycerstwa, jak np. Merbota, należeli do ścisłego otoczenia książęcego – zatem 
często świadcząc na dokumentach umieszczani byli na pierwszych miejscach.

Rzecz charakterystyczna – w dokumencie wystawionym w Wieluniu  
17 stycznia 1373 r. zauważyć możemy całkowite „odwrócenie” hierarchicznego 
układu listy świadków. Najpierw umieszczono tam przedstawicieli miejscowego 
rycerstwa: Nicolaus de Cotelino, Jaroslaus de Lipa (Jarosław z Lipia), następnie 
– towarzyszącego księciu w podróży z Rusi – rycerza Merbotę z Żyrowej,  
a dopiero po nich starostę generalnego Hinczka Czambora134 oraz Jana Radło, 
ówczesnego kasztelana wieluńskiego135. Testację zamyka Jan z Głogowa, książęcy 
protonotariusz136. Podobne zestawienie świadków, według zapewne miejsca 
posesjonowania, występuje w dokumencie z 31 maja 1373 r.137

Kolejnym dokumentem księcia Władysława, zawierającym odmienną 
konstrukcję testacji, jest wystawiony 24 maja 1373 r. w Sanoku dyplom nadania 
Janowi Gołemu Ślązakowi wsi Lutoryż wraz z dyspozycją osadzenia jej na 
prawie niemieckim nad Wisłokiem. Listę świadków otwiera tu urzędnik dworski 
– ochmistrz Bohunko Bohemus z Chrebnowic138. Po nim pojawiają się Merbota 
z Żyrowej, niejaki Kothko („Kothkone”), Jasiek rycerz ruski, po którym kolejno 
wpisano: Piotra Gumprechta ze Śliwina – starostę generalnego Rusi oraz Tomasza 
Naszalkę [Waszotę] – starostę sanockiego139. Całość zamyka protonotariusz Jan  
z Głogowa. Po raz kolejny książęcy ochmistrz pojawia się na pierwszym miejscu 
listy świadków w dokumencie wystawionym w Jarosławiu 15 lipca 1373 r.140 

Brak konsekwencji w zapisach testacyjnych spowodował, że w dwóch 
dokumentach księcia Władysława Opolczyka (z 23 marca i 22 kwietnia 1373 r.) listę 
świadków stanowią osoby (poza protonotariuszem Janem z Głogowa) wskazane 
bez jakichkolwiek tytułów czy godności – jedynie z imienia141. Analogiczne zapisy 
obserwujemy w dokumencie z 22 lutego 1377 r.142

130 Ibidem, s. 214.
131 Ibidem, s. 248- 252.
132 Występuje jedynie w dokumencie z 14 XII 1372 r. 
133 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 286.
134 Ibidem, s. 241-244.
135 W kopii dokumentu jako starosta wieluński występuje jeszcze Fredmann Kuchmeister. Jerzy 
Sperka udowadnia, że pojawienie się takiej osoby musi być spowodowane pomyłką kopiującego. 
Vide: J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 358.
136 Ibidem, s. 255-258.
137 AGZ, t. VII, nr 9.
138 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 46.
139 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 75, 80, 165.
140 AGZ, t. V, nr 8.
141 KDM, t. I, nr 313; CDS, Bd. 6, nr 52.
142 AGZ, t. VIII, nr 11.

TESTACJE W DOKUMENTACH KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II OPOLCZYKA...



28

Tendencję do umieszczania na pierwszych miejscach testacji rycerzy 
pełniących urzędy dostrzec można dopiero od przełomu 1377 i 1378 r. W owym 
czasie personel kancelaryjny na pierwszym miejscu zaczął uwzględniać starostów 
generalnych Rusi – Jana Radło143 oraz Andrzeja [Andraszko] z Barlabas144. 
Aczkolwiek i wówczas stosowano także układ testacji, w którym na początku 
wymieniano rycerzy, a następnie urzędników, takich jak starosta generalny czy 
marszałek145. Dopiero w testacjach dokumentów wystawionych od 1382 r. częściej 
zauważyć możemy pewien układ hierarchiczny. Na czele zestawienia świadków 
odnajdujemy sędziów, marszałka, starostę generalnego i starostów ziemskich146.

Mimo że nie dysponujemy oryginałem dokumentu księcia Władysława 
Opolczyka dotyczącego peregrynacji ikony Najświętszej Marii Panny z Bełza do 
Częstochowy, istnieje przekaz, który rzuca interesujące światło na jego testację147. 
Znajdujące się w zbiorach jasnogórskich Translatio tabule Beatae Mariae Virginis 
qam Sanctus Lukas depinxit propriis manibus przytacza imiona pięciu świadków 
owej akcji prawnej: Jana Schoffa ze Skomlina, Jaśka Radło z Łaszowa, Wiktora  
z Mierzyc, Mikołaja Strusia z Raczyna oraz Szczepana zwanego Gęsipiórem148. 
Nie podejmując polemiki co do wiarygodności całego przekazu źródłowego, 
zauważyć wypada konsekwencję w odniesieniu do samej testacji. Analiza owej listy 
świadków w związku z wskazaną już praktyką kancelaryjną, może potwierdzać, że 
spisujący historię czerpał informacje z oryginalnego dyplomu księcia Władysława. 
Przede wszystkim zdumiewającym jest, że podczas tak istotnego wydarzenia 
wśród świadków nie odnotowano osób duchownych. Cztery spośród wskazanych 
postaci pełniły natomiast wysokie stanowiska we władztwie księcia Władysława: 
Jan Schoff był wówczas burgrabią zamku w Bolesławcu, Jasiek Radło – starostą 
ziemi dobrzyńskiej, Wiktor z Mierzyc – starostą opolskim, a Mikołaj Struś – był 
późniejszym burgrabią karniowskim149. Jedynie Szczepan Gęsiopiór z Małaszyna 
identyfikowany jest jako rycerz niepełniący urzędu, aczkolwiek związany  
z miejscem oraz powiązany osobistą znajomością z Wiktorem z Mierzyc150.

Analiza układu testacji dokumentów księcia Władysława Opolczyka 
poparta wskazaniem charakterystycznych przykładów, pozwala wysunąć tezę, 
że w czasie trzech dekad funkcjonowania kancelarii książęcej nie wypracowano 

143 AGZ, t. III, nr 23; AGZ, t. II, nr 7 i 8. 
144 ZDM, cz. 4, nr 1037; AGZ, t. VIII, nr 13.
145 AGZ, t. III, nr 26.
146 Przykładowo: KDW, t. III, nr 1798; ZDP, z. 1, nr 14; ZDP, z. 1, nr 13; DKiM, nr 45; KDP, t. II,  
cz. 1, nr 326; ZDP, z. 1, nr 17; ZDM, cz. 4, nr 1066; ZDP, z. 1, nr 18; ZDM, cz. 4, nr 1070.
147 Jerzy Sperka datuje dokument za Leszkiem Wojciechowskim na 31 VIII 1384 r. Vide: J. Sperka, 
Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 376. Conf. L. Wojciechowski, Najstarsze klasztory paulinów 
w Polsce, „Studia Claromontana” 1991, t. XI, s. 52-55.
148 Na temat Translatio tabulae… vide: M. Antoniewicz, J. Borowska-Antoniewicz, „Translatio 
tabulae…” jako źródło do pochodzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w świetle najnowszych 
badań z historii sztuki, „Privdiennij Archiv. Istorični Nauki” 2005, t. XIX, s. 161-168; J. Laberschek, 
Świadkowie złożenia na Jasnej Górze cudownego obrazu Matki Boskiej, [w:] idem, Częstochowa i jej 
okolice…, s. 101-109; L. Wojciechowski, Najstarsze klasztory paulinów…, s. 54.
149 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 252-255; 297-299; 248-253; 344-348;  
J. Laberschek, Świadkowie złożenia na Jasnej Górze…, s. 103-107.
150 J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka…, s. 70; J. Laberschek, Świadkowie złożenia na 
Jasnej Górze…, s. 107.
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jednolitej zasady sporządzania tej formuły dyplomatycznej. Trudno zrzucić 
to na karb niewiedzy czy niestaranności personelu kancelaryjnego, gdyż ilość 
dokumentów opatrzonych testacją sugeruje, że lista świadków stanowiła uznany 
środek dowodowy. Możliwe zatem, że wpływ na swobodny układ listy świadków 
miała sama ranga dokumentu. Wówczas zasadne staje się wskazanie na początku 
przedstawicieli lokalnego rycerstwa, a dopiero w dalszej kolejności dostojników 
książęcych, których obecność mogła podnosić rangę dokumentu151.

Spośród 86 dokumentów posiadających testację, 20 ma charakter 
poświadczeniowy152. Na podstawie analizy treści dokumentów oraz 
uwierzytelniających je list świadków można stwierdzić, że w kancelarii księcia 
Władysława Opolczyka charakter dokumentu nie wpływał istotnie na skład  
i pozycjonowanie świadków. Wiarygodność treści dokumentom poświadcze-
niowym nadawały przede wszystkim osoby z kręgów lokalnego rycerstwa, radni 
miast oraz pracownicy książęcej kancelarii. Sporadycznie pojawiały się osoby 
duchowne czy wyżsi urzędnicy, przy czym wyjątek stanowi tu dokument związany 
z uposażeniem klasztoru św. Pawła w Częstochowie153. 

Bardziej zasadne zdaje się być stwierdzenie, że świadków realizacji woli 
władcy dobierano według kryterium lokalnego. Większym gwarantem zdawał 
się być przedstawiciel lokalnego rycerstwa niż dostojni, aczkolwiek mało 
rozpoznawalni urzędnicy książęcy czy duchowni. Szczególnie widoczne jest to 
w odniesieniu do dyplomów, których odbiorcami byli przedstawiciele rycerstwa. 
Przykładowo w dokumencie z 23 marca 1373 r. wystawionym w Wieluniu,  
w którym książę Władysław poświadczył transakcję sprzedaży wsi Kokawa między 
Benikonem ze Skowrończyc i jego synem Marcinem, a Belonem, świadkami byli 
– Albert Zorawski, rycerze: Wierusz Lutoldowic z Mokrska, Andrzej z Rudy, 
Przedbór Randzinski, Prokop z Zawornika, Jasiek z Borowna i Jan z Głogowa 
protonotariusz154. Analizując treść testacji można pokusić się o stwierdzenie, że 
świadkami byli znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu księcia urzędnicy oraz 
„miejscowi” przedstawiciele rycerstwa155.

Istotnym elementem badań nad testacją jest uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie, czy świadkami konkretnej czynności prawnej faktycznie były osoby 
wymienione w owej formule? Ustalenie jednostkowych faktów w przypadku 
dokumentów księcia Władysława Opolczyka jest niezwykle trudne. Po pierwsze, 

151 Vide: A. Gut, Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, 
Szczecin 2002, s 195-210; B. Trelińska, Kancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290-1573, 
Warszawa-Łódź 1985, s. 141-149.
152 CDS, Bd. 6, NR 30; KDM, t. I, nr 313; CDS, Bd. 6, nr 52; KDmWiel, nr 4, ANK, Zbiór Rusieckich, 
nr 84; AGZ, t. III, nr 23; ZDM, cz. 4, nr 1043; KDW, t. III, nr 1798; ZDP, z. 1, nr 12; RGDŚ, t. I, 
nr 168 (regest); CDS, Bd. 33, nr 1(regest); Muzeum w Prudniku, MP/AH/98; RGDŚ, t. I, nr 168; 
KDmWiel, nr 5; ZDM, cz. 4, nr 1070; APW, Dokumenty miasta Wrocławia 20 I 1386; KDDŚ, t. VI, 
nr 351; KDP, t. I, nr 139; APW, Rep. 91, nr 367; KDmWiel, nr 6; CDS, Bd. VI, nr 73; CMV, nr 193, 
k. 226-226v; CDS, Bd. 1, nr 61; CMV, nr 308, k. 385-386v; CDS, Bd. 6, nr 86(regest); CMV, nr 79,  
k. 113v-115; CDS, Bd. 1, nr 72; KDDŚ, t. VII, nr 536 (regest); APW, Rep. 71, nr 42; APO, Akta 
miasta Opola, nr 6; RDGŚ, t. I, nr 226 (regest); S. Koszyk, Dokumenty pergaminowe Archiwum 
miejskiego w Opolu, „Sobótka“ 1950, t. V, nr 6 (regest); CDS, Bd. 1, nr 76.
153 ZDP, z. 1, nr 12.
154 KDM, t. I, nr 313.
155 Patrz tablica nr 1.
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w żadnym analizowanym dokumencie nie występuje rozdzielenie świadków 
czynności prawnej od świadków wystawienia dokumentu. Pewne wskazówki 
może tu przynieść analiza formuł dyplomatycznych, ale niestety kompletnie 
nieprzydatne okazują się być incipity testacji, które zawężone zostały do 
komunikatu mówiącego o obecności wymienionych świadków: presentibus156, 
presentibis strenuis/ presentibus hys strenuis157, Presentibus strenuis et famosis 
militibus158, Presentibus fidelibus nostris dominis159. Zauważając wiele zapisów 
owych incipitów, klasyfikujemy je jako jeden typ, ponieważ różnią się jedynie 
określeniem świadków (szlachetni, sławni, mężni itp), nie zaś przekazem. Pewną 
sugestię przynosi dokument spisany w języku ruskim, w którym czytamy, że  
„A dana iest hramota” dalej zaś „A przy tom byli I Swiedcy”160. Komunikat ten 
zdaje się wskazywać, że świadkowie byli obecni przy spisaniu dokumentu, co 
miało miejsce w Bachorzu po Bożym Narodzeniu 1378 r. Wskazówka ta daje 
nam odniesienie do pierwszych słów w zapisach datacji: actum, datum oraz actum 
et datum. Na szczęście większość dokumentów księcia opolskiego posiada owe 
zwroty. 

Zwrotu datum, jako wyrazu samodzielnego, użyto przynajmniej w 12 
dokumentach. Wszystkie one regulują prawa własności do określonych w nich 
ziem. Pięć spośród nich wystawionych zostało w 1377161, trzy w 1386162, dwa 
w 1378163, zaś po jednym wystawiono w 1373164 i 1375 r.165 Łączenie testacji  
z określeniem datum jest szczególnie zasadne w przypadku dokumentu, w którym 
książę Władysław Opolczyk przyrzekał wydać swą córkę Jadwigę za mąż za księcia 
Wigunta Aleksandra166. W tej sytuacji bardziej istotne zdaje się być poświadczenie 
czasu spisania dokumentu, niż czasu ustalenia owego mariażu.

Zakładając, że personel kancelaryjny przykładał szczególną wagę do 
rozdzielenia tego, co odnosi się do datum, od tego, co do actum, a nawet actum et 
datum, wyodrębniono dokumenty, w których świadków połączono bezpośrednio 
z czynnością prawną. Wszystkie one dotyczą określenia praw własnościowych 
do określonych nieruchomości, przy czym tylko jeden stanowi nadanie praw do 
władania ziemiami i wójtostwa dla Jaśka ze Skornicz167. W przypadku czterech 

156 Np. AGZ, t. VII, nr 9.
157 Np. KDP, t. I, nr 133 KDmWiel, nr 2; KDM, t. I, nr 313; AGZ, t. V, nr 8; KDP, t. I, nr 133. 
158 Np. AGZ, t. III, nr 21.
159 Np. ZDM, cz. 1, nr 142.
160 AGZ, t. VII, nr 13.
161 AGZ, t. VIII, nr 11 (22 II 1377 r. w Przemyślu); ZDP, z. 1, nr 8 (3 V 1377 r. w Częstochowie); 
ZDM, cz. 4, nr 1033 (5 VIII 1377 r. w Gródku); AGZ, t. I, nr 7(11 X 1377 r. w Przemyślu); ZDM, cz. 
4, nr 1036 (8 XI 1377 r. w Przemyślu).
162 Lites ac res gestae inte Polonos Oridemque Cruciferorum, wyd. T. Działyński, t. II, wyd. I, Poznań 
1885, s. 267-268 (21 VI 1386 r. w Opolu); KDP, t. IV, nr 6 (11 VII 1386 r. w Niepołomicach); KDP, 
t. I, nr 139 (20 VII 1386 r. w Opolu).
163 AGZ, t. II, nr 8 (27 IV 1378 r. w Mierzwicy); ZDM, cz. 4, nr 1043 (26-31 XII 1378 r.  
w Niżankowicach – Bachorzu).
164 KDmWiel, nr 2 (17 I 1373 r. w Wieluniu).
165 AGZ, t. V, nr 10 (9 XII 1375 r. we Lwowie).
166 KDP, t. IV, nr 6 (11 VII 1386r. w Niepołomicach).
167 Каталог пергаментних документів Центрального державного сторичного архіву УРСР у 
Львові. 1233-1799, oprac. O. Kупчинcкий, E. Pужиский, Київ 1972, nr 10; CPAHUL, fond 131, nr 9.
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dokumentów z 1375 r. wśród testatorów odnajdujemy metropolitę Halickiego 
Antoniego168, zaś trzy ekspedycje z 1382 r. stanowią o uposażeniu klasztoru 
paulinów w Częstochowie169. Zasadnie można domniemywać, że wysoki hierarcha 
Kościoła był świadkiem czynności prawnej, a nie tylko wygotowania dokumentu. 
Podobnie w akcji towarzyszącej uposażeniu dopiero co erygowanego klasztoru 
istotnym zapewne było wskazanie świadków samego wydarzenia, jakim było 
określenie aktu prawnego, a nie jego utrwalenie na piśmie.

W przypadku pozostałych dyplomów księcia Władysława Opolczyka użyto 
formuły actum et datum (w różnych odmianach). Per analogiam uznać więc 
należy, iż uwzględnieni tam testatorzy byli świadkami obu czynności – zarówno 
czynności prawnej, jak i momentu spisania jej treści.

Testacje dokumentów księcia Władysława Opolczyka były zazwyczaj dość 
obszerne. Liczba świadków wymienionych z imienia potęgowana była poprzez 
dodanie zwrotów et alys fidelibus nostris fidedignis, ac aliis nostris fidelibus 
dilectis, et aliis pluribus nostris fidelibus fidedignis, fidelibus nostris et aliis 
pluribus ad premissa testibus fide dignis itp. Dla dokumentów księcia opolskiego 
można wskazać tylko jedną zasadę łączącą wszystkie ekspedycje – jako ostatni 
spośród świadków wymieniany był zazwyczaj członek personelu kancelaryjnego. 
Sądzić więc można, iż urzędnicy kancelarii księcia Władysława Opolczyka nie 
przywiązywali większej wagi do kolejności umieszczania rycerzy jako świadków 
zmieniającego się stanu prawnego, ale mimo to nie rezygnowano z podstawowych 
pryncypiów sztuki dyplomatycznej, chociażby poprzez sporadyczne zachowanie 
układu hierarchicznego. Biorąc pod uwagę silne powiązanie testacji z określonym 
w datacji momentem akcji prawnej nasuwa się jednak dość istotny wniosek – 
uwzględniając fakt, że znakomita większość dokumentów księcia stanowiła 
regulacje praw majątkowych, świadkowie wywodzący się z lokalnego rycerstwa 
byli większym gwarantem akcji prawnej, niż zamieszkujący odległe tereny 
urzędnicy książęcy, zaś miejsce zajmowane przez konkretnego rycerza w testacji 
dokumentu było w istocie mniej ważne od faktu jego umieszczenia na liście 
świadków. 
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Streszczenie

TESTACJE W DOKUMENTACH KSIĘCIA WŁADYSŁAWA II 
OPOLCZYKA – O ROLI I POZYCJONOWANIU ŚWIADKÓW

Kancelaria książęca była miejscem, w którym zamysłom władcy nadawano 
formy prawne. Wiarygodność treści dokumentu podnosiła lista świadków 
uczestniczących w upublicznieniu czynności prawnej – testacja. Miała zatem 
ogromną siłę dowodową. Analiza treści list świadków dokumentów księcia 
Władysława Opolczyka odpowiada na pytanie, czy w jego kancelarii istniały jakieś 
reguły pozycjonowania świadków? Czy wynikało ono jedynie z obowiązujących 
zasad hierarchii społecznej, czy też wpływ na układ listy świadków miała sama 
pozycja dokumentu, będącego poświadczeniem stanu posiadania na równi ze 
świadectwem z zeznania, jako środka dowodowego w sprawach sądowych.
Słowa kluczowe: dyplomatyka, testacja, kancelaria książęca, Władysław 
Opolczyk.

Summary

SIGNATURES OF THE WITNESSES IN THE PRINCE WŁADYSŁAW 
II OPOLCZYK DOCUMENTS – ON THE ROLE AND POSITIONING 

OF WITNESSES

The Principal Office was a place where the ruler’s ideas were given legal 
forms. The credibility of the content of the document was raised by the list of 
witnesses participating in the publication of the legal transaction - testing. So she 
had a huge evidential power. The analysis of the content of lists of witnesses to 
the documents of Prince Władysław Opolczyk answers the question whether there 
were any rules for positioning witnesses in his office. Was it only due to the binding 
rules of the social hierarchy, or whether the influence on the list of witnesses was 
the very position of the document, which is an attestation of possession as well as 
testimony as a means of proof in court cases.
Keywords: diplomatics, list/signatures of the witnesses, principal office, 
Władysław Opolczyk.
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Łukasz Ćwikła
(Uniwersytet Łódzki)

ŚLADEM GŁOWACKICH HERBU PRUS I 
(DO POCZĄTKU XVI WIEKU)

Ród Prusów był rodem heraldycznym, a zatem nie opierał się na związkach 
krwi, lecz na zasadzie wspólnego herbu1. Według tradycji utrwalonej przez 
Jana Długosza, najwybitniejszego dziejopisarza doby średniowiecza w Polsce, 
protoplastami rodu miało być trzech książąt z Prus, którzy po popełnieniu zbrodni 
uciekli na ziemie polskie2. Na tym przekazie bazowali autorzy późniejszych 
herbarzy, czyli Bartosz Paprocki i Kasper Niesiecki, którzy a priori przyjmowali 
związek rodu z Prusami. Jakkolwiek nie wiemy, skąd kanonik krakowski zaczerpnął 
wiedzę na temat pochodzenia familii, to w jego przekazie można dopatrywać się 
przysłowiowego ziarna prawdy, gdyż zdają się to potwierdzać pruskie imiona 
pierwszych przedstawicieli rodu (Windyka, Obizor, Lekart)3. Przekazana przez 
Długosza informacja stała się zatem podstawą do poszukiwania protoplastów 
heraldycznego rodu wśród pruskich uciekinierów, którzy zbiegli ze swej ojczyzny 
w obliczu agresji Zakonu Krzyżackiego4.

Poza wymienionym w tytule niniejszego przyczynku herbem, znane są 
jeszcze pozostałe tj. herb Prus II, czyli Wilczekosy oraz Prus III. Jan Długosz 
skrzętnie odnotował w odniesieniu do Prusa I, że „in campo rubeo crucem unam 
et semissem”5. W ten sposób dowiadujemy się, że tarcza herbowa była barwy 
czerwonej, godło zaś stanowił półtorakrzyż, który jest zarazem wspólnym 
elementem dla wszystkich wariantów herbowych. Z kolei w XVII w. Kasper 
Niesiecki w dosyć szczegółowy sposób opisał omawiany herb: „w czerwonem 
polu, półtora krzyża białego, to jest drugiego krzyża od dołu po lewym boku tarczy, 

1 Vide: J. Wroniszewski, Kryteria herbowe w badaniach genealogicznych, [w:] Genealogia – problemy 
metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym,  
red. J. Hertel, Toruń 1982, s. 119.
2 J. Długosz, Insignia seu clenodia Regni Poloniae, [w:] Opera Omnia, t. I, Kraków 1887,  
s. 566: „Prutenorum antiquorum genus ex tribus Principibus, qui in Poloniam ex Prussia, facinore 
commisso, profugientes, familiam suam propagaverunt”.
3 Vide: J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948, s. 18, 22, 75, 78.
4 Szeroko problem emigracji Prusów omawia G. Białuński, Emigracja Prusów w XI-XIV 
wieku, „Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim” 2008, t. III, s. 35-63; vide:  
J. Chwalibińska, op. cit., s. 26.
5 J. Długosz, op. cit., s. 566.
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nie masz połowy, na hełmie ręka zbrojna po ramię z korony wychodzi, w łokciu 
zgięta, z mieczem do góry w prawą tarczy zaniesiona”6.

Rodzinie Głowackich nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Dość powiedzieć, 
że tylko Maciej Głowacki doczekał się – skromnego zresztą – biogramu  
w Polskim słowniku biograficznym7, a Jadwiga Chwalibińska – jedyna jak dotąd 
monografistka rodu Prusów – poświęciła jego przedstawicielom w Łęczyckiem 
i Sieradzkiem zaledwie kilka stron na kartach swego opracowania8. Do postaci 
wspomnianego przedstawiciela zasygnalizowanej w tytule rodziny powrócimy 
na kartach niniejszego artykułu w stosownym czasie. Warto również podkreślić, 
że tylko rodzina Wspinków z Będkowa herbu Prus II – jako najważniejsza gałąź 
heraldycznych Prusów z Polski Centralnej – doczekała się najobszerniejszej 
literatury przedmiotu9, co tylko podkreśla potrzebę dalszych pogłębionych badań 
nie tylko nad szlachtą herbu Prus, ale także nad ogółem stanu szlacheckiego.

W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest prześledzenie 
i przybliżenie rodziny Głowackich herbu Prus I pod względem związków 
genealogicznych oraz karier politycznych i kościelnych jej przedstawicieli do 
początku XVI w., a także uchwycenie stanu ich posiadania w interesującym nas 
okresie. Należy podkreślić, że przedmiotem podjętych rozważań będzie wyłącznie 
linia urzędnicza, która odegrała tym samym największą rolę w Łęczyckiem  
i Sieradzkiem.

Głowaccy pieczętujący się herbem Prus I wywodzili się z nieistniejących 
już dzisiaj Głowaczewic (obecnie Stypuły), które znajdowały się w dawnym 
województwie sieradzkim, powiecie szadkowskim i należały do parafii  
w Marzeninie10. Własność ziemska we wspomnianej miejscowości była 

6 K. Niesiecki, Herbarz polski powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów 
urzędowych, wyd. J. N. Bobrowicz, t. VII, Lipsk 1841, s. 509-510.
7 S. Gawęda, Głowacki Maciej h. Prus I, [w:] PSB, t. VIII, Wrocław 1959-1960, s. 124.
8 J. Chwalibińska, op. cit., s. 75-80.
9 J. Szymczak, Śladem Wspinków herbu Wilczekosy, czyli Prus II, „Herald” 1991, nr 3-4, s. 11-17; 
idem, Epigrafika w służbie genealogii. O początkach Wspinków z Będkowa, [w:] Discernere vera ac 
falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Korolec, 
Lublin 1992, s. 303-313; idem, Tenutariusze dóbr pabianickich kapituły krakowskiej (do końca XV 
w.), „Pabianiciana” 1992, t. I, s. 27-29; idem, Dział rodzinny Wspinków z Będkowa w 1464 roku, [w:] 
Prace ofiarowane jubileuszowo Profesorowi Aleksandrowi Swieżawskiemu, red. M. Antoniewicz,  
M. Cetwiński, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty 
Historyczne” 1994 [1995], z. 2, s. 155-160; idem, Piotr Wspinek z Będkowa. Przedsiębiorczy 
gospodarz i administrator dóbr pabianickich kapituły krakowskiej w drugiej połowie XV wieku, [w:] 
Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze 
– wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 543-551;  
A. Szymczakowa, J. Szymczak, Legaty testamentowe kanonika krakowskiego Adama z Będkowa  
z 1451 roku dla rodziny, Księga jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, red. A. Jureczko, F. Leśniak,  
Z. Noga, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 21, Studia Historica III, 2004,  
s. 421-429; J. Szymczak, O Wspinkach z Będkowa i podziale ich majątku w 1464 r. raz jeszcze, 
„Rocznik Łódzki” 2016, t. LXIV, s. 59-79; Ł. Ćwikła, Piotr III Wspinek z Będkowa starostą 
uniejowskim w 1493 roku, ibidem, s. 213-220.
10 J. Łaski, Liber beneficiorum archidiecezyi gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, J. Korytkowski, t. I, 
Gniezno 1880, s. 483; Atlas historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie 
w drugiej połowie XVI wieku, oprac. K. Chłapowski, A. Dunin-Wąsowiczowa, S.K. Kuczyński,  
K. Pacuski, E. Rutkowska, S. Trawkowski, M. Wilska, red. H. Rutkowski, Cz. 2: Komentarz, Indeksy, 
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rozdrobniona, toteż pisało się z niej kilku właścicieli. U schyłku XIV w. do grona 
tamtejszych posesjonatów należeli Bartłomiej i Wawrzyniec oraz Maciej11. Ponadto 
w 1414 r. w Sieradzu został poświadczony źródłowo Marcin z Głowaczewic12.  
W 1417 r. notujemy kolejno Piotra oraz Jakuba z Głowaczewic13. W tym samym 
roku w sądzie ziemskim w Szadku stanął Dziersław, który był winien Annie, 
wdowie po Jakubie z Głowaczewic, dług o łącznej wysokości 6 grzywien płatnych 
w dwóch ratach14. Należy ponadto zasygnalizować Piotra z Głowaczewic, który 
pojawił się w zapisce za 1417 r.15 

Wzmiankowany wyżej Maciej z Głowaczewic po raz pierwszy na 
kartach źródeł pisanych pojawił się w 1394 r.16 Kilka lat później, tj. w 1401 r., 
dowiódł swojego szlachetnego pochodzenia na roczkach sądowych w Sieradzu 
jako szlachcic herbu Prus vel Słubica, kiedy to został naganiony przez bliżej 
nieokreślonego Voszczina Rukałę. Z tego właśnie herbu świadczył Głowackiemu 
Michał, podsędek gostyniński17. Najprawdopodobniej wywodził się on ze Słubic 
na Mazowszu18, gdzie – podkreślmy to bardzo wyraźnie – znajdowało się duże 
skupisko przedstawicieli rodu Prusów. Wymowny niech będzie również fakt, że  
z czasem nazwa miejscowa nabierała jednocześnie cech nazwy heraldycznej,  
stając się reprezentatywną dla herbu Prus I19. Widać zatem wyraźnie, że 
Głowaczewice były gniazdem szlachty herbu Prus. Zasygnalizujmy jednak fakt, 
że nie każdy dziedzic musiał przynależeć do rodu Prusów, gdyż w związku  
z rozdrobnieniem własności swoje działy mogli dziedziczyć reprezentanci innych 
rodów. Z jednym faktem nie możemy dyskutować, że familię Głowackich należy 
zaliczyć – i nie ma co do tego żadnych wątpliwości – do herbu Prus I20. 

Powracając do postaci Macieja, należy stwierdzić, że nie odgrywał on 
żadnej roli na partykularzu sieradzkim, był bowiem skromnym rycerzem i jednym 

Warszawa 1998, s. 46, 129; Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, wyd.  
A. Pawiński, t. II: Wielkopolska, [w:] Źródła dziejowe, t. XIII, Warszawa 1883, s. 242.
11 S. Zajączkowski, S.M. Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych 
ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. 1, Łódź 1966, s. 87.
12 AGAD, Księgi grodzkie sieradzkie, ks. 3, k. 33.
13 AGAD, KZSz, ks. 1, k. 11.
14 Ibidem, k. 14.
15 Ibidem, k. 109.
16 Zbiór rot przysiąg sądowych poznańskich, kościańskich, kaliskich, sieradzkich, piotrkowskich  
i dobrzyszyckich z końca wieku XIV i pierwszych lat wieku XV, wyd. R. Hube, Warszawa 1888, s. 69.
17 Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich przechowywanych w archiwach Radomskiem  
i Warszawskiem, wyd. K. Potkański, [w:] Scriptores rerum Polonicarum, t. 9, Kraków 1886, s. 125, 
nr 14; F. Piekosiński, Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich, Lwów 1911, s. 79.
18 Słubice, województwo rawskie, powiat gąbiński, parafia Jamno – Atlas historyczny Polski, 
Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, oprac. A. Dunin-Wąsowicz, I. Gieysztorowa, J. Humnicki, 
W. Kalinowski, W. Lewandowska, K. Pacuski, W. Pałucki, H. Rutkowski, W. Szaniawska, red.  
W. Pałucki, cz. 2: Komentarz, Indeksy, Warszawa 1973, s. 218.
19 K. Pacuski, Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów 
osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym, Warszawa 2009, s. 226. Szeroko problem ten 
omawia W. Fronczak, Pruskie pochodzenie herbu Słubica, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa 
Genealogicznego Gniazdo” 2011, R. V, s. 23-36. Z kolei J. Szymański błędnie przypisał zawołanie 
Słubica herbowi Prus II, czyli Wilczekosy – vide: idem, Herbarz średniowiecznego rycerstwa 
polskiego, Warszawa 1993, s. 240.
20 Vide: B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1858, s. 527.
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z wielu współwłaścicieli rodzinnych Głowaczewic. Nie dysponował zasobami 
majątkowymi, które mogłyby zapewnić mu uznanie wśród okolicznej szlachty.  
I wreszcie ponieważ nie sprawował urzędów ziemskich, toteż nie odgrywał żadnej 
roli politycznej. W 1424 r. został odnotowany w sądzie ziemskim w Szadku, 
tocząc proces ze znanym nam już Dziersławem z Głowaczewic21. Ostatni raz 
Macieja spotykamy w 1427 r. wraz ze swoim synem Wojciechem przy okazji 
bliżej nieokreślonego sporu z Dziersławem z Dobrej i Czciborem z Bielowa22, 
dlatego też należy uznać, że zmarł po tej dacie. Nie wiadomo nic na temat innych 
potomków Macieja. Odnotować wszakże należy, że w 1429 r. Wojciech toczył 
spór z Janem, Marcinem, Stanisławem oraz Mikołajem, którzy wystąpili jako 
bracia rodzeni z Głowaczewic23.

Nie dysponujemy niestety bezpośrednimi dowodami źródłowymi, 
które w sposób jednoznaczny wskazywałyby na Macieja jako protoplastę 
familii Głowackich. Jadwiga Chwalibińska uznała go jednak za najwcześniej 
poświadczonego antenata tej rodziny24. Jeśli chodzi o próbę odtworzenia pełnej 
genealogii najwcześniejszej generacji tej familii, należy zaznaczyć, że nie jest 
ona do końca możliwa ze względu na duże rozdrobnienie własności ziemskiej 
w interesującym nas gnieździe rodowym. Kolejnym aspektem dodatkowo 
potwierdzającym zasygnalizowane wątpliwości jest fakt, że z danej miejscowości 
mogło pisać się nawet kilka osób noszących te same imiona, co stwarza dodatkowe 
problemy natury identyfikacyjnej. Jeśli nawet dysponujemy określeniami 
filiacyjnymi, to krąg dziedziców z Głowaczewic jest na tyle duży, że trudno 
wyprowadzić wywód genealogiczny, który nie budziłby wątpliwości. Niemniej 
jednak nie można przejść koło tej postaci obojętnie, ponieważ Maciej zdaje się 
być pierwszym przedstawicielem rodu wywodzącym się z Głowaczewic. 

Do rodu należał niewątpliwie Mikołaj z Głowaczewic, który pracował jako 
komornik w sądach grodzkim i ziemskim w Sieradzu w latach 1429-145325. To 
właśnie on uchodzi za protoplastę urzędniczej gałęzi familii Głowackich herbu 
Prus I. Pozostawił co najmniej dwóch synów – Macieja oraz Jana. Pierwszy  
z wymienionych został odnotowany na kartach herbarza Paprockiego, który 
zanotował na jego temat, że był to „mąż uczony i zasłużony godnie rzeczypospolitej”26. 
I chociaż konstatacja uznanego heraldyka doby nowożytnej jest chyba nieco 
przesadzona, to nie ulega wątpliwości, że Maciej zrobił największą karierę 
polityczną spośród reprezentantów swojej rodziny. Zaczął od urzędu wojskiego 
większego sieradzkiego, który pełnił w latach 1488-149927. Rok po objęciu 
wojstwa awansował w hierarchii ziemskiej, zostając starostą sieradzkim, piastując 

21 AGAD, KZSz, ks. 2, k. 257.
22 Ibidem, k. 264.
23 Ibidem, k. 559.
24 J. Chwalibińska, op. cit., s. 76.
25 A. Szymczakowa, Marcin Klobar kuźnik – szlachcicem, [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia 
z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, 
Toruń 1997, s. 294.
26 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 527.
27 Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XII-XV wieku. Spisy [dalej: Urz.II/1], oprac. J. Bieniak, 
A. Szymczakowa, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985, s. 132.
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tę godność do 1499 r.28 Widać zatem wyraźnie, że na partykularzu sieradzkim 
zaznaczył rolę polityczną odnotowując na swoim koncie dwa urzędy ziemskie. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że urząd wojskiego, a w dalszej konsekwencji 
awans na starostę, zawdzięczał Maciej poparciu Kazimierza Jagiellończyka, gdyż 
będąc w 1473 r. królewskim łożnym miał zapewne sposobność zdobycia sobie 
przychylności władcy29. Na kolejne profity nie należało czekać zbyt długo, gdyż  
w 1490 r. monarcha zapisał Głowackiemu 100 grzywien na wsi królewskiej Kobyla 
w powiecie szadkowskim30.

W 1487 r. został odnotowany jako zastępca kierownika żupy bocheńskiej31, 
a dziewięć lat później został już administratorem żup krakowskich na okres trzech 
lat32. W okresie trzyletniej administracji żupami Maciej dał się poznać jako dobry 
przedsiębiorca, ponieważ podniósł o parę tysięcy rocznie dochody z żup, a także 
usprawnił transport soli oraz ludzi z kopalni na powierzchnię, wprowadzając na 
miejsce lin lipowych – konopne33.

Obok kariery urzędniczej Maciej dbał o powiększanie własności ziemskiej 
rodziny nabywając w 1477 r. wieś Zagórzyce od Jarosława z Zagórzyc34. Z kolei  
w 1496 r. nabył od Stanisława Grabskiego wieś Kalinowa w powiecie szadkowskim 
za kwotę 310 złp35, a rok później od Anny, córki Jana Wężyka, dobra w Zapolicach, 
Strońsku, Chojnem i Tądowie za 323 grzywny36. Podkreślmy, że Maciej był jednym 
z zamożniejszych posiadaczy majętności w swoim regionie, toteż Głowaccy już 
w 2. poł. XV w. nabyli prawo patronatu w parafii w Strońsku. Wymowny niech 
będzie fakt, że to z prezenty synów Macieja Wojciech Godziątkowski objął 
tamtejszą plebanię37.

Zasygnalizujmy fakt, że Maciej skoligacił się poprzez ożenek z Aleksandrą, 
córką Wacława z Kalnego Redcza, z możnymi i wpływowymi Lubrańskimi herbu 
Godziemba, których znaczenie w Wielkopolsce, Łęczyckiem, Sieradzkiem i na 
Kujawach było niezaprzeczalne. Małżeństwo to zostało zawarte ok. 1480 r.38  
Z kolei w 1495 r. Maciej zapisał swej małżonce łączną kwotę 200 grzywien posagu 
i wiana na wsi Stęszyce w powiecie szadkowskim39.

Maciej zmarł przed 12 marca 1499 r., pozostawiając po sobie trzech synów: 

28 Ibidem, s. 138.
29 S. Gawęda, op. cit., s. 124.
30 MRPS, nr 2158.
31 Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488 (Księga skarbowa króla Kazimierza 
Jagiellończyka), [w:] Teki A. Pawińskiego, t. II, Warszawa 1897, s. 157.
32 S. Gawęda, op. cit., s. 124.
33 Ibidem.
34 A. Szymczakowa, Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów, 
Warszawa 2011, s. 111.
35 A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998, s. 83.
36 Ibidem, s. 325.
37 A. Szymczakowa, Kilka uwag w sprawie fundatorów kościoła w Strońsku koło Sieradza, 
„Archeologia Historica Polona” 2005, t. XV/1, s. 85-86.
38 J. Pakulski, Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce. Studium genealogiczne, Toruń 2005,  
s. 127; S. Szybkowski, Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370-1501), Gdańsk 
2006, s. 540.
39 AGAD, KZSz., ks. 6, k. 823; S. Szybkowski, O kręgu rodzinnym podkanclerzego Królestwa 
Grzegorza Lubrańskiego, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2009, t. I (V), s. 209, przyp. 89.
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Macieja II, Jana II i Marcina40. Warto wspomnieć, że właśnie w tym roku wystąpili 
oni jako nieletni, gdyż zostali zwolnieni przez Jana Olbrachta z obowiązku udziału 
we wszelkich wyprawach wojennych na okres trzech lat41.

Znany nam już Jan, czyli brat Macieja, z protekcji Jakuba z Dębna, kasztelana 
(1478-1490) i starosty krakowskiego (1463-1490) był burgrabią przedeckim 
(1478-1488) i jednocześnie łowczym sieradzkim42. Należy jednak podkreślić, że 
jego potomstwo nie odegrało żadnej roli politycznej na lokalnym partykularzu. 

Prym pod tym względem wiedli natomiast synowie Macieja. Maciej II także 
sięgnął po urząd chorążego większego sieradzkiego (1511-1518), ale nie mógł 
równać się ze swym ojcem ilością i prestiżem sprawowanych godności43. Z kolei 
jego brat, tj. Jan II, obrał karierę kościelną. W 1514 r. odnotowujemy go bowiem  
z godnością kanonika poznańskiego44. Jakkolwiek w kapitule poznańskiej znajdo-
wał się niewątpliwie wcześniej, gdyż w 1511 r. pełnił funkcję tamtejszego 
kanclerza45. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że Głowacki 
zawdzięczał wymienioną wyżej kanonię poparciu biskupa poznańskiego Jana 
Lubrańskiego. W niedługim czasie Jan Głowacki sięgnął po kolejne beneficjum. 
Otóż w 1518 r. został poświadczony jako kanonik uniejowski46. Natomiast Marcin, 
nie sięgnął po żaden urząd ziemski. Nie obrał również kariery duchownej. Ostatni 
raz został odnotowany w 1516 r.47, toteż należy uznać, że zmarł po tej właśnie dacie.

W świetle badań Alicji Szymczakowej Głowaccy herbu Prus I zajmowali 
do końca XV w. 20 miejsce na partykularzu sieradzkim pod względem hierarchii 
ważności rodów szlacheckich48. Biorąc pod uwagę fakt, że w XVI w. kolejni 
przedstawiciele tej rodziny pełnili urzędy ziemskie, można zaryzykować 
stwierdzenie, że pozycja familii musiała jeszcze wzrosnąć, a wpływ miało na to 
również czerpanie dodatkowych profitów z tytułu dzierżawy domeny monarszej. 
Wprawdzie trudno precyzyjnie określić, jak duży byłby to awans w lokalnej 
hierarchii, gdyż wymagałoby to żmudnych badań porównawczych nad ogółem 
szlachty sieradzkiej w XVI w., ale nie ulega wątpliwości, że Głowaccy byli 
najwybitniejszymi przedstawicielami rodu Prusów w Sieradzkiem.

Niniejszy artykuł nie wyczerpuje – co oczywiste – zagadnień związanych 
z szeroko rozumianą działalności tej familii, a stanowi jedynie krótkie 
zasygnalizowanie poruszanych przez nas aspektów. W świetle niniejszego 
przyczynku widać również ewidentnie, że rodzina ta stopniowo wspinała się po 
szczeblach kariery politycznej. Niemniej jednak w interesującym nas okresie, to 
właśnie Maciej odegrał najważniejszą rolę. Pełnił bowiem nie tylko intratne urzędy, 
ale zadbał również o podstawy materialne dla kolejnych pokoleń rodziny i w tym 

40 MRPS II, nr 1348.
41 Ibidem.
42 Urz.II/1, s. 127, 145; S. Szybkowski, Starostowie przedeccy w późnym średniowieczu (koniec XIV-
XV w.) Studium prozopograficzne, „Studia z Dziejów Średniowiecza” 2008, nr 14, s. 422.
43 Urzędnicy województwa łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński,  
H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993, s. 136.
44 AGAD, Księgi grodzkie sieradzkie. Libri inscriptionum, ks. 2, k. 42-42v.
45 K. Lutyński, Poznańscy prałaci i kanonicy w XVI wieku, „Saeculum Christianum” 1994, t. I, nr 2, 
s. 118, 143.
46 AGAD, Metryka Koronna, ks. 31, k. 237-238.
47 MRPS IV/2, nr 11646.
48 A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka..., tab. 5.
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kontekście uchodzić on może za dobrodzieja swojej familii, której protoplasta był 
tylko jednym z wielu posiadaczy rodzinnego gniazda i zapewne nie przypuszczał, 
że kolejne pokolenia rodziny odegrają jedną z ważniejszych ról spośród innych 
gałęzi rodu Prusów w Sieradzkiem.

Uproszczone drzewo genealogiczne Głowackich herbu Prus I do początku 
XVI w.
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Streszczenie

ŚLADEM GŁOWACKICH HERBU PRUS I
(DO POCZĄTKU XVI WIEKU)

W 1401 r. Maciej z Głowaczewic udowodnił swoje szlachetne pochodzenie. 
Kolejne pokolenia tamtejszych dziedziców sięgnęły po urzędy ziemskie 
oraz pomnożyły własność ziemską, wprowadzając Głowackich do jednych  
z najważniejszych familii szlacheckich w dawnym województwie sieradzkim. 
Spośród przedstawicieli rodu Prusów w Sieradzkiem to właśnie rodzina 
Głowackich była najbardziej znacząca. Najwybitniejszymi przedstawicielami 
rodziny byli Maciej, łożny królewski, wojski większy i starosta sieradzki, a także 
jego syn Maciej II, chorąży większy sieradzki.
Słowa kluczowe: herb Prus I, szlachta sieradzka, genealogia, Głowaccy, 
Głowaczewice.

Summary

FOLLOWING THE STEPS OF GŁOWACCY OF THE PRUS I COAT OF 
ARMS (UP UNTIL THE XVI CENTURY)

The first appearence of the family Głowaccy, coat of arms Prus I, in historical 
sources can be traced back to the early XV century.
It was in the year 1401 that Maciej from Głowaczewice lawfully proved his noble 
descent. 

Subsequent generations of local heirs reached for land offices and multiplied 
land ownership, introducing Głowaccy to one of the most important noble families 
in the former Sieradz Voivodship. That was the way to become one of the most 
important noble family in Sieradz land.
Keywords: Prus I coat of arms, nobility of Sieradz land, genealogy, the family 
Głowaccy, Głowaczewice.

Łukasz Ćwikła 
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OBRAZ ŻOŁNIERZA W KSIĘGACH O GOTOWOŚCI WOJENNEJ 
STANISŁAWA ŁASKIEGO

Stanisław Łaski był autorem pierwszego polskiego traktatu wojskowego 
– Księgi o gotowości wojennej. Obok innych kwestii stosunkowo wiele miejsca 
poświęcił w nim zagadnieniu żołnierza, jako podstawowego elementu armii.  
W swoich przemyśleniach zawarł zarówno własne, jak i cudze, spostrzeżenia na 
temat metod przygotowania żołnierza do walki oraz sposobów jego pozyskania. 
Oryginalne uwagi Łaskiego dotykające tej problematyki były odbiciem jego 
wojennych doświadczeń. Warto więc przyjrzeć się jego życiu.

Stanisław Łaski herbu Korab urodził się około roku 1500. Był synem 
Jarosława Łaskiego i Zuzanny z Bąkowej Góry. Brat Jarosława, Jan Łaski, od 
1510 r. prymas polski, osoba niezwykle można, miała duży wpływ na wychowanie 
Stanisława oraz jego braci Hieronima i Jana. Na dworze wuja w Krakowie bracia 
Łascy rozpoczęli swoją edukację. Następnie w 1514 r. Stanisław podjął dwuletnią 
naukę na uniwersytecie w Bolonii. Do Polski wrócił w 1520 r. i niemal od razu 
udał się w trzyletnią podróż do Ziemi Świętej. Po krótkim pobycie w ojczyźnie  
w 1524 r. towarzyszył bratu Hieronimowi w misji dyplomatycznej do Francji. W tym 
samym roku uczestniczył w kampanii wojennej króla Franciszka I we Włoszech.  
W bitwie pod Pawią (24 II 1525 r.) dostał się do niewoli. Do Polski wrócił  
w 1526 r.,lecz już rok później udał się na Węgry, gdzie wraz Hieronimem służył 
królowi węgierskiemu Janowi Zapolyi, jako dyplomata posłujący do Bawarii, 
Francji i Anglii. W 1528 r. brał udział w oblężeniu Neapolu przez wojska 
francuskie, a dwa lata później bronił z powodzeniem twierdzy budzyńskiej przed 
wojskami Habsburgów. Była to jego ostatnia wojna. Wkrótce po tym powrócił do 
kraju i wziął ślub z Beatą Odrowąż. 

W 1534 r. Stanisław Łaski został kasztelanem przemęckim, a rok później 
uczestniczył w odbywającym się w Piotrkowie sejmie. W 1539 r. po raz pierwszy 
samodzielnie sprawował poselstwo w imieniu króla Zygmunta I Starego do 
elektora brandenburskiego Joachima II Hektora. Stanisław był też sprawcą trzech 
zajazdów. Ofiarami jego awanturnictwa byli: Krzysztof Trzepiński i Maciej 
Łobocki. Po śmierci brata Hieronima (1542 r.) Stanisław Łaski rozpoczął starania 
o urząd wojewody sieradzkiego. Ostatecznie otrzymał go w 1543 r. W tym samym 
roku stał się też sprawcą kolejnego zajazdu, gdy napadł i obległ Andrzeja Ciołka  
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w zamku Rytwian. Sprawa dotarła do króla i doczekała się korzystnego dla 
Łaskiego rozwiązania. W 1547 r. otrzymał on zadanie reprezentowania Królestwa 
na sejmie Rzeszy w Augsburgu, za co otrzymał 10 000 florenów nagrody. Zmarł 
w 1550 r. na zamku Książ, żona pochowała go w kościele w Łasku. Stanisław 
Łaski pozostawił po sobie dwa znaczące dzieła literackie: Napomnienie polskie 
ku zgodzie do wszech krześcianów wobec, a mianowicie ku Polakom uczynione, 
wydane za jego życia w 1545 r., oraz Księgi o gotowości wojennej, wydane po 
raz pierwszy w 1599 r. (bez wspomnienia autora) i w 1864 r. przez Mikołaja 
Malinowskiego, który ustalił, iż autorem tego dzieła jest właśnie Stanisław Łaski1.

Celem artykułu jest przedstawienie i analiza myśli Stanisława Łaskiego 
dotyczących rekrutacji i szkolenia żołnierzy, próba dotarcia do źródeł jego 
inspiracji, tkwiących zarówno w literaturze teoretyczno-wojskowej, jak i w jego 
bezpośrednich doświadczeń wojennych, oraz wykazanie, jaką część stwierdzeń 
i uwag zawartych w analizowanym traktacie, dotyczących rozważanych tu 
zagadnień, można uznać za myśl własną tegoż autora, a jaką ich część należy 
traktować jako zapożyczenie.

W literaturze omawiającej piśmiennictwo wojskowe dzieło Stanisława 
Łaskiego jest oceniane pozytywnie. Jednakże Księgi nie doczekały się 
szczegółowej analizy zawartej w nich treści. Wśród dotychczasowej literatury 
omówili je w mniej lub bardziej wnikliwy sposób przede wszystkim dwaj historycy 
wojskowości – Janusz Sikorski i Karol Olejnik2. Przeanalizowali dzieło Łaskiego, 
jednakże ze względu na przekrojowy charakter ich prac nie były to analizy 
wyczerpujące. Księgi doczekały się też omówienia poszczególnych zagadnień  
w opracowaniach nie dotykających jedynie kwestii teorii wojskowej. Ciekawe 
uwagi na temat zagadnień około normatywnych Ksiąg o gotowości wojennej 

1 Postać Stanisława Łaskiego nie doczekała się dotychczas obszerniejszej biografii, informacje o jego 
życiu można znaleźć w następujących pozycjach: K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VI, Lipsk 1841,  
s. 39, 207; M. Malinowski, Wstęp, [w:] Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe 
i dyplomatyczne, Wilno 1864, s. I-CLXIII; J.S., Brewer, Letters and Papers, Foreign and Dome-
stic, Henry VIII, Volume 4, 1524-1530, part II, Londyn 1875, p. 1471, 1476, 1480; W. Zakrzewski, 
Rodzina Łaskich w XVI wieku, „Ateneum” 1882, t. II, z. 5, s. 196; ibidem, t. IV, z. 10-12, s. 248, 
249, 251-252, 255; A. Hirscheberg, Hieronim Łaski, Lwów 1888, s. 5-6, 26-28, 30, 32, 34, 38, 51-
53, 55-56, 60-61, 141, 148, 213, 242, 305; A. Brückner, Jan Łaski, „Ateneum” 1898, t. IV, s. 428;  
A. Boniecki, Herbarz polski, t. XV, Warszawa 1912, s. 187-191; J. Fijałek, Legenda o Janie Łaskim 
i przysięga jego Krakowska 1542 r., „Reformacja w Polsce” 1922, R. 2, s. 10, 26, 29; A. Wyczański, 
Francja wobec państw jagiellońskich w latach 1515-1529: studium z dziejów francuskiej polityki 
zagranicznej epoki odrodzenia, Wrocław 1954, s. 97, 100, 102-103, 105, 107, 111-113, 117, 132-134, 
136-137; W. Dworzaczek. Genealogia. Tablice, Warszawa 1959, nr 123; J. Sikorski, Łaski Stanisław 
h. Korab, [w:] PSB, t. XVIII, Wrocław 1974, s. 253-255; R. Zieliński, R. Żalewski, Olbracht Łaski. 
Od Kieżmarku do Londynu, Warszawa 1982, s. 226-227; E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Urzędnicy 
województw Łęczyckiego i Sieradzkiego XVI-XVIII. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993, s. 176; 
O. Bartel, Jan Łaski 1499-1556, cz. 1, oprac. J. Maciuszko, Warszawa 1999, s. 49, 50, 57-59, 75, 
104; P. Tafiłowski, Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski, Warszawa 2007, s. 270; 
P. Hendzlik, Urząd hetmański w ujęciu Stanisława Łaskiego, [w:] Historia III° Polsko-ukraińskie 
spotkania z Klio, red. I. Krywoszeja, N. Morawiec, R. Terszak, Częstochowa 2016, s. 23-29.
2 J. Sikorski, „Księgi hetmańskie” Stanisława Sarnickiego na tle piśmiennictwa wojskowego  
w Polsce XVI wieku, „SMHW” 1966, t. XII, cz. 2, s. 3-69, „SMHW” 1967, t. XIII, cz. 1, s. 3-62;  
K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976; J. Sikorski, Polskie 
piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku, Warszawa 1991. 
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znajdujemy w obszernej monografii Karola Łopateckiego, poświęconej tematowi 
dyscypliny w wojskach Rzeczypospolitej3. 

Ciekawy artykuł, podważający rzekomą inspiracje Łaskiego twórczością 
Machiavellego, napisał Zdzisław Spieralski. Artykuł badacza jest również cenny 
ze względu na krótką notkę biograficzną o życiu Stanisława Łaskiego w czasie 
jego zachodnioeuropejskich wojaży4. 

Tadeusz Korzon w obszernej, bo liczącej sobie trzy tomy, monografii 
poświęconej dziejom wojskowości polskiej, omówił wybrane zagadnienia  
z rzeczonego zabytku, obficie cytując jego fragmenty. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że w pracy tej brak jest jakichkolwiek samodzielnych analiz, po prostu 
wskazuje on, jednocześnie cytując fragmenty dzieła wojewody sieradzkiego, 
wybrane przez siebie problemy5. 

W żadnej z wyżej wymienionych pozycji, oprócz wzmianek w pracach 
Sikorskiego, nie poruszono, występującego w dziele Łaskiego, stanowiska tegoż 
autora wobec problematyki żołnierza. Dlatego też właśnie ten element traktatu 
uznałem za konieczne omówić w niniejszym artykule. 

Poruszając kwestię wyszkolenia żołnierza Stanisław Łaski skupiał się 
na jego indywidualnym przygotowaniu do walki. Podkreślał wartość nabytych 
w toku ćwiczeń indywidualnych umiejętności oraz ich istotną rolę w ogólnym 
funkcjonowaniu armii. Sam autor Ksiąg zapewne we wczesnej młodości, 
przebywając na dworze wuja, biskupa Jana Łaskiego6, zapoznawał się z niektórymi 
elementami wychowania wojskowego. Kształcenie młodego szlachcica również 
w sztuce władania bronią było wówczas czymś normalnym7. Według definicji 
podanej w Małej encyklopedii wojskowej wychowanie wojskowe był to: „proces 
oddziaływania na żołnierza w celu wykształcenia w nim pożądanych umiejętności 
niezbędnych na polu walki”8. Definicja ta, choć ukształtowana przez współczesną 
naukę, koresponduje z myślą Łaskiego, dotyczącą nabywania zdolności przez 
XVI-wiecznego żołnierza.

W trzecim rozdziale pierwszej księgi swego dzieła Łaski podkreślał, 
że umiejętności nabywane, jak można przypuszczać, w toku szkolenia oraz 
doświadczenie uzyskiwane w trakcie walki „czyni ludzie śmiałe y mężne: bo ten 
czynić nie tak boi, co dobrze w tym doświadczony, Jako ten co tego nie widział”9. 

Obecność w armii doświadczonych w boju ludzi ułatwiała, w opinii autora 

3 K. Łopatecki, Disciplina militaris w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 
2012, s. 295-299.
4 Z. Spieralski, Niccolo Machiavelli a Stanisław Łaski: przyczynek do „nieobecności” Machiavelle-
go w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1973, t. XVIII, s. 153-165.
5 T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. I, Lwów-Warszawa-Kraków 1923, s. 305-310.
6 J. Sikorski, Łaski Stanisław h. Korab…, s. 253.
7 A.F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej: księgi czwore, oprac. M. Korolko, Piotrków 
Trybunalski 2003, s. 358, 365; B. Paprocki, Hetman, Kraków 1578, s. 132; J. Freylichówna, Ide-
ał wychowawczy szlachty polskiej w XVI i początkach XVII wieku, Warszawa 1938, s. 34, 66-67, 
77-81; M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973, s. 113; M. Plewczyński, 
Żołnierz jazdy obrony potocznej czasów Zygmunta Augusta, Warszawa 1985, s. 88; Idem, Wojny  
i wojskowość polska XVI wieku, t. I: 1500-1548, Zabrze 2011, s. 87; S. Sarnicki, Księgi hetmańskie, 
oprac. M. Ferenc, Kraków 2015, s. 200-207.
8 Mała encyklopedia wojskowa, red. J. Urbanowicza, t. III: R-Ż, Warszawa 1974, s. 570.
9 S. Łaski, Księgi o gotowości wojennej, [w:] Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego…, s. 3.
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traktatu, przeprowadzanie szkolenia wśród młodych rekrutów. Polecał on więc, 
aby wprawiano ich w sztuce wojennej w obecności doświadczonych żołnierzy: 
„Młode ludzie, a nie zeszłe, wprawuy przy starych”. Tak prowadzone szkolenie 
umożliwiało zapewne szybszą naukę początkujących. W omawianym rozdziale 
wskazano również inne korzyści. W tym przypadku szczególnie ciekawe są uwagi, 
dotyczące zależność pomiędzy wzrostem ambicji nowych rekrutów, a obecnością 
doświadczonych wojowników w czasie ćwiczeń. W opinii Łaskiego „młody 
lepiey ze zwyczaiwszy się żałuie, iż jeszcze ku temu wieku nie przyszedł, aby mógł 
i umiał wszystko”10. Rekrut nabywał więc doświadczenia stopniowo, doskonaląc 
swe umiejętności, zyskiwał zdolności umożliwiające służbę wojskową11. Być 
może Łaski pisząc o szkoleniu rekrutów w obecności starszych doświadczonych 
wojskowych, miał na myśli swego rodzaju trening zespołowy.

Potrzebę ćwiczeń podkreślił Łaski ponownie w rozdziale sto dwunastym 
drugiej księgi, gdzie pisał: „Co za pożytek czyni ćwiczenie, snadnie możemy 
znać z tych wszech, którzy cokolwiek sławnego w świecie czynili, bo ci w pokoiu 
nigdy też nie próżnowali, ale ku sprawie, ku czwiczeniu, ku zwyczaiowi ludzie 
swe przywodzili”12. Z przedstawionego fragmentu wynika, że polecał on wręcz 
wywieranie nacisków przez przełożonych na żołnierzy, aby ci również w czasie 
pokoju nie zapominali o ćwiczeniach, postulat ten jest zresztą skierowany także 
do samych oficerów.

W ramach wstępnego szkolenia, mającego na celu przysposobienie nowych 
żołnierzy do działań wojennych, w omawianym traktacie polecano też naukę 
pływania. Element ten miano ćwiczyć oczywiście podczas letnich miesięcy, gdy 
„woysko polem w lecie leży”. Wówczas „maią się młodzi ludzie y pachołcy pływać 
uczyć: bo kto tego nieumie, ten nie tylko nieprzyjaciela, ale y wody bać się musi; 
a temu mają iezni y pieszy zwyczaić”13. 

Przytoczony powyżej fragment Łaski zapożyczył od Wegecjusza, który  
w dziesiątym rozdziale pierwszej księgi Zarysu wojskowości, zatytułowanym 
Trzeba ćwiczyć rekrutów w pływaniu, pisze: „W letnich miesiącach wszyscy 
rekruci powinni uczyć się pływać […] żołnierzowi który nie umie pływać grozi 
podwójne niebezpieczeństwo: wróg z jednej strony, a żywioł wody z drugiej […]. 
Nauka pływania jest niezmiernie potrzebna nie tylko dla pieszych i konnych ale 
nawet dla konii i ciur obozowych”14.

Porównując oba fragmenty możemy dostrzec, poza oczywistym 
podobieństwem, że Łaski zaczerpnął z Zarysu wojskowości jedynie te treści, które 
miały charakter uniwersalny, pominął zaś część, w której Wegecjusz odnosi się do 
historii starożytnego Rzymu15. 

W monografii Marka Plewczyńskiego poświęconej żołnierzowi jazdy obrony 

10 Ibidem, s. 4.
11 M. Plewczyński, Wojna…, s. 91; S. Sarnicki, op. cit., s. 200.
12 S. Łaski, op. cit., s. 76.
13 Ibidem, s. 5.
14 Flawiusz Wegecjusz Renatus, Zarys wojskowości ksiąg cztery. Księga I, wstęp i tłum.  
A. Komornicka, „Meander” 1973, R. XXVIII, nr 10, s. 409.
15 Ibidem, s. 409: np. „Dlatego to dawni Rzymianie, których ustawiczne niebezpieczeństwa i wojny 
doskonale wyszkoliły we wszelkiej sztuce wojskowej, założyli pole Marsowe nad Tybrem, aby 
młodzież odbywszy musztrę mogła obmyć się z potu i kurzu i płynąc ochłonąć po męczącym marszu”. 
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potocznej, zwrócono uwagę na to, iż: „W XVI w. zmieniła się już znacznie treść 
dawnego średniowiecznego wychowania rycerskiego”, jednocześnie Plewczyński 
wśród składników tkwiącego w tradycji średniowiecznej wychowania rycerskiego 
wymieniał, i to na drugim miejscu, pływanie16. 

Wiemy już, że Łaski swój postulat nauki pływania zaczerpnął od Wegecjusza, 
wynika to bezpośrednio z identyczności dwóch fragmentów dzieł. Należy więc 
uznać, że pewne elementy rzymskiego kształtowania żołnierzy przechodziły do 
średniowiecznego systemu wychowania rycerskiego, będąc następnie przydatnymi 
w szkoleniu nowożytnych wojsk zaciężnych.

W Księgach znajdujemy krytyczne uwagi odnoszące się do sprawności 
fizycznej młodzieży. W rozdziale dziesiątym czytamy: „Przedtym za poczciwość 
to miano, gdy młodzi ludzie zacni, szkoły rycerskie mieli, tak ku strzelbie, ku 
zapaskom iako ku szermierstwu. Dziś na tym bardzo schodzą”17. 

Dostrzeżona tu niechęć młodzieży do ćwiczeń fizycznych, stanowiących 
podstawę wychowania rycerskiego, jest zapewne przesadą. Możemy jednak  
w powyższym cytacie dopatrywać się odnotowania przez wojewodę sieradzkiego 
pewnej ogólnej tendencji występującej wśród szlachty od połowy XVI w., 
wyrażanej w jej antymilitaryzmie. Tendencja ta była związana niewątpliwie ze 
zmianą jej mentalności, która ze stanu silnie związanego z wojną przeistaczała się 
w grupę zainteresowaną zwiększeniem swojego stanu posiadania, co wiązało się 
raczej z pochylaniem się nad sprawami własnych gospodarstw niż zdobywaniem 
sprawności wojskowych18. Sam Łaski powodu spadku popularności ćwiczeń wśród 
młodzieży dopatrywał się w biesiadach i tańcach: „Ale też teraz diabeł dał po 
wszem chrześcijaństwie maszkary, biesiady, tańce. […] A tak by tych krotochwili 
używać trzeba, iakobyśmy chrześcianie po tym tańcu nie płakali”19. 

W powyższym cytacie dostrzec można charakterystyczną dla teoretycznego 
piśmiennictwa wojskowego, jak i piśmiennictwa politycznego, przestrogę przed 
zaniedbywaniem spraw około wojskowych. Sprawę wyszkolenia żołnierza 
traktował więc Łaski bardzo poważnie, na tyle poważnie, że w jego zaniechaniu 
widział zagrożenie dla chrześcijaństwa20.

16 „Na średniowieczne wychowanie składało się tzw. siedem cnót rycerskich (jazda konna, pływanie, 
władanie kopią, szermierka, łowy, gra w szachy, układanie i śpiewanie pieśni) oraz zasady moralne  
i poznanie obyczaju rycerskiego”. Vide: M. Plewczyński, Żołnierz jazdy…, s. 90.
17 S. Łaski, op. cit., s. 5.
18 K. Olejnik, Stosunek szlachty polskiej do wojny w XV w., [w:] Etos rycerski w Europie środkowej 
i wschodniej od X do XV wieku, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997; A. Wyczański, Szlachta 
w XVI wieku, Warszawa 2001; A. Odrzywolska-Kidawa, „Stan rycerski jaki jest” – antymilitaryzm 
szlachecki połowy XVI w., [w:] In tempore beli et pacis. Ludzie–Miejsca–Przedmioty. Księga 
pamiątkowa dedykowana prof. dr. Hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin pracy naukowo-
dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 215-222.
19 S. Łaski, op. cit., s. 5.
20 Obawy te najbardziej uwidaczniały się w literaturze antytureckiej i reformatorskiej: M. Bielski, 
Sprawa rycerska, Archiwum do dziejów literatury krajowej, wyd. K.W. Wojcicki, Warszawa 1856; 
Pamiętniki janczara czyli kronika turecka Konstantego z Ostrowicy napisana między 1496-1501, 
wyd. J. Łoś, Kraków 1912; M. Bielski, O Skanderbegu albańskim książęciu, Warszawa 1961;  
F. Kallimach, Philippi Callimachi ad Inocentiumde bello Turcis inferendo oratio, tłum. I. Lichońska, 
koment. W. Kowalewski, Warszawa 1964; J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, wstęp  
J. Sikorski, oprac. T.M. Nowak, Warszawa 1987; A.F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej… 
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Przed rozpoczęciem szkolenia należało jednak pozyskać rekruta.  
W Księgach o gotowości wojennej wskazywano na konkretne grupy społeczne 
i cechy fizyczne oraz osobowościowe, dzięki którym można było wybrać 
odpowiedniego kandydata. Mówi o tym rozdział piąty księgi pierwszej, w którym 
to właśnie można zetknąć się z uwagami na temat pozyskiwania żołnierza. 
Dotyczą one jednak jedynie tego służącego w piechocie. Można byłoby to uznać 
za coś wyjątkowo dziwnego, ponieważ na terenie Korony silnie zakorzenione 
były tradycje jazdy21, gdyby nie fakt, że Łaski dużą część swej praktyki wojennej 
odbył na Zachodzie22, gdzie piechota świeciła triumfy23. Przechodząc do samej 
treści rozdziału piątego, należy zwrócić uwagę, że na żołnierza piechoty radzono: 
„z tych pracowitych ludzi obierać, a pisać”24. Wydaje się, że miano tu na myśli 
przedstawicieli innych warstw społecznych niż szlachta. Dobrze urodzeni 
niechętnie decydowali się na służbę w piechocie. Z informacji przedstawionych 
przez Aleksandra Bołdyrewa wynika, że przedstawiciele szlachty stanowili  
w pierwszej połowie XVI w. niewielki procent ogólnej liczby żołnierzy piechoty. 
Znaczącą przewagę w tej formacji mieli mieszczanie i chłopi, procentowy udział 
tych pierwszych wynosił aż 61%, chłopi zaś stanowili 26% ogólnej liczby25. 

Przedstawiony wyżej postulat Łaskiego mógł więc być podbudowany 
własną obserwacją sytuacji tej formacji w Koronie, aczkolwiek nie znajduje to 
potwierdzenia w słowach samego autora traktatu. Ten fragment ksiąg wykazuje 
natomiast pewne podobieństwo z trzecim rozdziałem pierwszej księgi Wegecjusza, 
w którym to znajdujemy zalecenie, aby żołnierzy (legionistów) powoływać raczej 
spośród ludności trudniącej się pracą na roli niż wśród mieszczan26. Oczywiście 
występuje różnica pomiędzy propozycją zawartą w Księgach, a przedstawionym 
wyżej zaleceniem, wynika ona jednak z odmiennych warunków społecznych. To, co 
jest istotne w obu wypowiedziach, to zwrócenie uwagi na wartość zahartowanych 
pracą ludzi dla armii. Łaski pisał: „bo nie wiemy zkąd to pochodzi, iż pospolicie 
ludzie mniey sobie gardła ważą, którzy mniey rozpust a pieszczot używają – to 

Wśród literatury przedmiotu temat ten omawiają następujące publikacje: P. Tafiłowski, Imago Turci. 
Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce 1453-1572, Lublin 2013; W. Pyłypenko, 
W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od poł. XVI do połowy XVII wieku, Oświęcim 2016. 
21 M. Czapski, Historia powszechna konia, t. II, Poznań 1874, s. 407-465; K. Górski, Historia jazdy, 
Kraków 1894, s. 1; Z. Spieralski, Kampania Obertyńska, Warszawa 1962, s. 37; O. Laskowski, Od-
rębność staropolskiej sztuki wojennej, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. I, Oświęcim 
2015, s. 50-51; M. Cibicki, Taktyka jazdy staropolskiej, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, 
t. I, Oświęcim 2015, s. 67-84.
22 J. Sikorski, Łaski Stanisław h. Korab…, s. 254.
23 H. Delbrück, Nowożytna sztuka wojenna, Oświęcim 2016, s. 15-29; Ch. Oman, Sztuka wojenna 
w XVI wieku, t. I, Oświęcim 2013, s. 46-84; J. Wimmer, Historia piechoty polskiej do roku 1864, 
Warszawa 1978, s. 55-72; A. Bołdyrew, Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, 
Warszawa 2011, s. 14.
24 S. Łaski, op. cit., s. 4. Kwestię tę niemal dosłownie powtórzono w rozdziale 111 ksiąg II: „Gdy 
wojsko mamy zbierać z ziem, abo z miast, abo ze wsi, takowe obierać mamy, którzyby pracy y robocie 
zwykli, bo leniwe a nierobotne próżno do walki łomić, z mocnych a pracowitych dobrzy męże bywaią 
radzi”. Vide: Ibidem, s. 4.
25 A. Bołdyrew, op. cit., s. 139-152.
26 Flawiusz Wegecjusz Renatus, op. cit., s. 405.
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doświadczona”27. Wegecjusz z kolei sprawę tę ujmował w następujących słowach: 
„Prostaczkowie żyją i pracują pod gołym niebem cierpliwie znosząc słońce […], 
nie wiedzą co to jest łaźnia, nie znają rozkoszy”, w innym miejscu pisał zaś: „Jeden 
i ten sam człowiek – dziś rolnik, jutro wojownik – zmieniał tylko rodzaj broni”28. 
Widzimy, że pomimo różnic oba zdania niosą za sobą podobne przesłanie. 

Powyższe ustalenia pokazują, kogo Łaski polecał wcielać w szeregi piechoty, 
jednak w tym samym rozdziale pisze też, kogo nie należało brać do służby w armii. 
Wśród wymienionych grup zawodowych znaleźli się „księża, kupcy, mnichy”.  
W ich przypadku polecał ściągać daniny29. Wątek osób, których nie należało 
zaciągać do wojska był kontynuowany w rozdziale dziewiątym pierwszej księgi. 
Tam podano bardziej szczegółową listę – wymienieni zostali więc: „aptekarze, 
pisarze, prokuratorowie, ptasznicy, rybnicy, celnicy także szynkarze, co się 
niewieścimi sprawami paraią”. Powodem, dla którego osoby wykonujące te 
profesje nie powinny służyć w wojsku, było zdaniem Łaskiego to, że „nieradzi 
za bębnem długo biegają”, co w konsekwencji doprowadzić może do dezercji. 
Odpowiedzialność za dobór właściwych rekrutów zrzuca na „ludzi wielkich”30, być 
może mając na myśli hetmana lub rotmistrzów, bądź nawet towarzyszy31. Bardziej 
prawdopodobne jest, że Łaski miał na myśli te dwie ostatnie grupy, ponieważ to 
one bezpośrednio odpowiadały za dobór odpowiednich pocztowych. Wracając 
jednak do samej treści, należy nadmienić, że w autor Ksiąg dopuszczał zaciąg osób 
wykonujących wymienione profesje, jednak stawiał jeden warunek: „trzebaby 
coby część znał, bo uczciwość czyni godność”, gwarantem potwierdzającym 
wartość danej osoby miała być więc osobista znajomość z rekrutującym. 

Tematykę wyboru odpowiedniego żołnierza Łaski porusza również  
w rozdziale ósmym. Stwierdza w nim: „Nie patrz wszystko na urodę, by cię 
niezwiodła czasem, ale więcey na chuć, na smysł na serce na siłę; bo kto ma 
konia kupować woli małego dobrego, niż psa wielkiego, pod swóy żywot. Drugie 
podobieństwo: kiedy co dzwigać, płatnieszy czasem chciwy, niż wielki leniwy”32. 

W tym barwnym, pod względem języka, opisie zawiera się bardzo prosta, 
ale istotna myśl. Najważniejszymi cechami żołnierza powinny być – wola walki, 
odwaga i inteligencja. Znacznie mniej, jak widać, Łaski cenił sobie siłę fizyczną, 
jeżeli nie występowała ona wraz z odpowiednimi cechami osobowościowymi.

W Księgach o gotowości wojennej znajdujemy też kilka uwag odnoszących 
się bezpośrednio do pochodzenia żołnierzy oraz tego, jak ich proweniencja 
wpływała na wartość bojową. Inspiracją tych rozważań był niewątpliwie rozdział 
drugi księgi pierwszej wspomnianych już pism Wegecjusza. W starorzymskim 

27 S. Łaski, op. cit., s. 4.
28 Flawiusz Wegecjusz Renatus, op. cit., s. 405.
29 S. Łaski, op. cit., s. 4. Podobne pomysły mieli również A. F. Modrzewski i J. Tarnowski – vide:  
J. Tarnowski, op. cit., 139-163; A.F. Modrzewski, op. cit., s. 385-404.
30 S. Łaski, op. cit., s. 4-5. Podobnie u Tarnowskiego – vide: J. Tarnowski, op. cit., s. 113-115.
31 O systemie zaciągu w XVI w. pisali: Z. Spieralski, op. cit., s. 33-34; idem, Wojskowość polska  
w okresie Odrodzenia (1454-1576), [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t I: Do 
roku 1648, red. J. Sikorski, Warszawa 1965, s. 271; M. Plewczyński, Wojna…, s. 23; M. Biskup, 
„Wojna pruska” czyli wojna Polski z Zakonem Krzyżackim z lat 1519-1521 u źródeł sekularyzacji 
Prus Krzyżackich, Oświęcim 2014, s. 47-48.
32 S. Łaski, op. cit., s. 4.
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traktacie znajdujemy takie zdania: „W tym względzie możemy zdać się na wywody 
wybitnych w tej mierze uczonych. Powiadają oni mianowicie, że wszystkie narody, 
które są blisko słońca, wyschłe od nadmiernego upału, są wprawdzie potężniejsze 
ale mają mniej krwi; stąd brak im wytrwałości i pewności siebie w walce wręcz, bo 
się lękają ran, wiedząc że nie mają wiele krwi do stracenia”33.

Antyczny teoretyk przyjął więc, że określone warunki klimatyczne 
wpływają na wartość bojową człowieka. Jego założenia musiały się wydać 
Łaskiemu prawdziwe, zacytował on bowiem po raz kolejny dzieło Wegecjusza 
niemal dosłownie pisząc: „Żołnierz z gorących krajów ma więcey chytrości niż 
męztwa, bo mało w krwie w sobie ma: wypali ią mu słońce, żal mu iey rozlać, 
chytrości a fortelów używa”34. 

Jak widać, prócz niewątpliwego podobieństwa świadczącego, że to 
właśnie Wegecjusz był źródłem inspiracji Łaskiego, w obu zdaniach znajdujemy 
też pewne różnice. W pierwszym prezentowanym fragmencie stwierdzono, że 
skutkiem gorącego klimatu są „brak wytrwałości i pewności siebie w walce”.  
W zacytowanym fragmencie Ksiąg autor stwierdził, iż skutkiem wysokich 
temperatur jest przebiegłość, która zastępuje odwagę. 

Na tym jednak nie kończą się podobieństwa. Przyglądając się rozdziałom 
obu prac można zauważyć też zbieżności w opisach osobowości żołnierzy 
urodzonych w zimniejszym klimacie. Wegecjusz pisał: „Ludy północy, dalekie 
od żaru słońca są mniej rozważne, ale za to pełnokrwiste i nadzwyczaj porywcze 
do walki”35. Natomiast Łaski ujmował tę sprawę następująco: „A żołnierz tych 
zimnych kraiów ma w sobie krwie nazbyt, serca dosyć, rozumu mniey; a przecież 
też krwie nie żałuje, bo iey ma dosyć, rad ią rozleie gdzie potrzeba niesie”36.

Nie wnikając w prawdziwość zaprezentowanych powyżej stwierdzeń, należy 
się zastanowić, dlaczego Łaski wybrał akurat ten fragment dzieła Wegecjusza. 
Bo choć jest on częścią rozważań autora Ksiąg dotyczących żołnierza, to jednak 
odstaje od reszty pod względem zaprezentowanej treści. 

W swych refleksjach na temat żołnierza wojewoda sieradzki podjął też 
sprawę uczestnictwa ludności zaatakowanego terenu w działaniach wojennych. 
Niejasne w kontekście reszty rozdziału pięćdziesiątego pierwszego księgi drugiej, 
w którym poruszono ów temat, jest pierwsze zdanie. Autor Ksiąg pisze mianowicie, 
iż: „Gdy gdzie do dalszey krainy walkę wieść mamy […]”37, co sugeruje, że całość 
dotyczyła wyprawy wojennej na odległe wrogie terytorium. Następnie jednak 
poleca, aby w walce użyć, prócz żołnierza zaciężnego, „szlachty y bogatych 
miesczan oney krainy”38, tym samym nie mogło chodzić o ludność zamieszkałą 
na obcym terytorium. Rozwiązania można szukać w identyfikacji zamieszczonego  
w traktacie postulatu z warunkami geograficznymi krajów monarchii jagiellońskiej 
oraz przynajmniej częściowo z panującym na terenie Korony systemem 
powoływania expeditio particularis39. Być może Łaski, pisząc o „wiedzeniu walki 

33 Flawiusz Wegecjusz Renatus, op. cit., s. 405.
34 S. Łaski, op. cit., s. 4.
35 Flawiusz Wegecjusz Renatus, op. cit., s. 405.
36 S. Łaski, op. cit., s. 4.
37 Ibidem, s. 59.
38 Ibidem, s. 59.
39 K. Hanh, Pospolite ruszenie według uchwał sejmików ruskich od XVI do XVII wieku, Lwów 
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w odległe krainy”, miał na myśli rozlegle terytoria Korony i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, w takim wypadku wyjaśniałaby się również sprawa powoływania 
miejscowej szlachty – można by ją identyfikować z terytorialnym pospolitym 
ruszeniem. W tej materii nasz teoretyk musiał się orientować, bowiem urzędnikami 
odpowiedzialnymi za zwoływanie expeditio particularis byli kasztelanowie  
i wojewodowie40, funkcje wojewody zaś pełnił nie tylko on sam, ale również 
jego ojciec Jarosław Łaski i brat Hieronim. W omawianym rozdziale znajduje się 
również uwaga dotycząca osób zobowiązanych do stawienia się na wojnę, ale temu 
niechętnych: „a komuby przykra woyna, aby swe mieysce godnym człowiekiem  
y pocztem rządnym zasadził”41.

Pod wpływem osobistych doświadczeń Łaski z pewnością ukształtował 
swoją opinię na temat różnic w sposobie maszerowania żołnierzy różnych 
nacji. W dotykającym tego zagadnienia rozdziale jedenastym ujął tę sprawę 
następująco:„Chod żołnierski różno kładą różni ludzie, inak Włoszy, inak Hiszpani, 
inak Lancknechci, inak Szwaycarzy, inak Francuzi”42. Z każdą z tych nacji autor 
Ksiąg zetknął się uczestnicząc w wojnach prowadzonych na terenie Włoch, a także 
walcząc z wojskami Habsburgów na Węgrzech43. Nie wiadomo dokładnie, jakich 
różnic dopatrzył się Łaski w sposobie formowania przemarszu u Hiszpanów czy 
niemieckich Lancknechtów, samo spostrzeżenie świadczy jednak o tym, że był on 
uważnym i przenikliwym obserwatorem. Wojewoda sieradzki zauważył też, że tępo 
marszu narzucano za pomocą bębnów: „po bębnie nogi i krok stawiaią, a po nim 
znak biorą kiedy lekko, kiedy prędzey postepować”44. Bębny służyły zresztą jako 
środek przekazywania poleceń, wyznaczający tempo marszu. Wykorzystywano 
je również w obozie, a także na polu bitwy45. W omawianym rozdziale Łaski 
zwrócił się do Polaków, ganiąc swych rodaków za niechęć we wprawianiu się 
w marszach: „Ale my mili Polacy mało na bębnie siadamy: tylkoby nam trzeba 
nogi ku chodzeniu zwyczaić, aby nam potrzebę ciężko nie było, nieprzyjaciela nie 
czekać ale poprzedzić”46.

Ocena rodzimej piechoty w Księgach jest niewątpliwie krzywdząca, 
przynajmniej w tym aspekcie. O jej bezpodstawności świadczyć może przemarsz 
polskiej armii w 1521 r., w większości złożonej właśnie z piechoty (2000 piechoty  
i 500 jazdy), podczas którego piechota w ciągu miesiąca przemierzyła drogę 
liczącą aż 650 km – z Krakowa w okolice obleganego przez Turków Belgradu47.

Z oceną Łaskiego zgodził się Aleksander Bołdyrew, który pisząc  
o przemarszach, stwierdził (wcześniej cytując omawiany tu fragment), że: „Ten 
niewesoły obraz przedstawiony przez Stanisława Łaskiego był zapewne wynikiem 

1928, s. 39; J. Gerlach, Pospolite ruszenie i obrona za Zygmunta I, [w:] Księga pamiątkowa ku czci 
Władysława Abrahama, t. II, Lwów 1931, s. 403; K. Łopatecki, Organizacja prawo i dyscyplina  
w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, s. 381-407.
40 M. Plewczyński, Wojna…, s. 21.
41 S. Łaski, op. cit., s. 59.
42 Ibidem, s. 5.
43 J. Sikorski, Łaski Stanisław hr. Korab…, s. 254.
44 Ibidem, s. 5.
45 A. Bołdyrew, op. cit., s. 280.
46 S. Łaski, op. cit., s. 5. 
47 M. Plewczyński, Wojna…, s. 287-291. Tu również opis całej wyprawy z sierpnia 1521 r. i działań 
z nią związanych.
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obserwacji niejednego pochodu armii polskiej”48. 
Znacznie lepiej Łaski pisał o żołnierzach polskich w rozdziale szesnastym. 

Jego zdaniem „Gdy widzimy iż tego trzeba, bierzemy rydl w rękę, a działamy 
zakopy, y szancuiemy się sami”, w tej kwestii „nasz Polski narod ma wiele przed 
innemi”. Umiejętności samodzielnego wykonywania umocnień polowych, bo 
to o nie tu chodzi, były zapewne cenna. Łaski stwierdził również, że sprawne 
posługiwanie się rydlem było równie ważne, jak biegłość w używaniu broni: 
„iako płatno powoli umieć broni używać, to jest łuku, rusznice drzewa, oszczepu, 
tarcze, miecza, pawęże; tak też i poniewoli rydl dobry gdy obóz zakopać”49. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że w dużych armiach, już za panowania dwóch ostatnich 
Jagiellonów, występowały specjalnie wydzielone oddziały rzemieślników,  
a kwestia ich funkcjonowania była unormowana prawnie50. W XVI-wiecznym 
wojsku polskim istniały też specjalne oddziały szancchłopów, do ich zadań 
należało nie tylko sypanie szańców, ale również naprawa i budowa mostów oraz 
dróg51. Mieli oni własnego dowódcę, szancmajstra, który wchodził w skład rady 
hetmańskiej. Szancmajster organizował prace inżynieryjne, niezależnie od tego, 
czy chodziło o umacniane obozu czy roboty oblężnicze52, czasem pełnił on też 
funkcję oboźnego53. Na podstawie przytoczonych informacji można wysnuć 
wniosek, że Stanisław Łaski nie wykazywał, przynajmniej w tym aspekcie, 
głębokiej znajomości wojskowości polskiej. Błędną ocenę sprawy przez wojewodę 
sieradzkiego należy przypisać temu, że nie poznał on osobiście organizacji 
rodzimej armii, jak to miało miejsce w przypadku Jana Tarnowskiego, który we 
własnym traktacie wspominał o szancmajstrze54.

Przyglądając się kwestii oceny polskiej piechoty przez wojewodę 
sieradzkiego, należy zwrócić uwagę na postulat adaptacji obcych wzorców 
do rodzimej sztuki wojennej. Propozycja taka pojawia się również w rozdziale 
trzynastym, gdzie autor radził, aby zaadaptować w Polsce zwyczaj stałego 
noszenia ciężkiej broni, tylko po to, aby się do niej przyzwyczaić: „Noszenie broni 
ciężkiej, iest ku pożytku; ale nie żeby nią ku potrzebie bić miał, lecz dla nałogu 
iako Turcy dziś czynią, co kamienie, kule, miasto buławy noszą”55. W tym samym 
miejscu wspomniana zostaje rzymska metoda ćwiczeń: „Rzymianie około słupu się 
czwiczyli”. Oczywiście również ten pomysł, jak kilka już wcześniej wspomnianych, 
zaczerpnięty został od Wegecjusza. W rozdziale dwunastym pierwszej księgi 
Zarysu wojskowości rzymski teoretyk pisał następująco o ćwiczeniach z palem 
imitującym przeciwnika: „A oto czytamy w książkach starożytnych autorów  

48 A. Bołdyrew, op. cit., s. 288.
49 S. Łaski, op. cit., s. 6.
50 Króla Zygmunta I artykuły wojenne dla Litwy, [w:] Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do 
XVIII wieku, red. S. Kutrzeba, Kraków 1937, s. 42.
51 T. M. Nowak, Uwagi o technice budowy mostów polowych w Polsce w wieku XV do XVII, „SMHW” 
1956, t. II, s. 345-387; Z. Spieralski, Kampania…, s. 45.
52 M. Plewczyński, Naczelne dowództwo armii koronnej w latach 1501-1572, „SMHW” 1991,  
t. XXXIV, s. 65.
53 J. Tarnowski, O dwojakiej obronie koronnej, i o powinnościach urzędników wojennych, Jego  
M. Jana Tarnowskiego, niekiedy kasztelana krakowskiego etc. etc., [w:] Ustawy prawa ziemskiego 
Polskiego, wyd. K.J. Turowskiego, Kraków 1858, s. 143; Z. Spieralski, Kampania…, s. 45.
54 J. Tarnowski, Consilium…, s. 47.
55 S. Łaski, op. cit., s. 5.

Piotr Hendzlik



63

o jednym z ćwiczeń, które odbywali rekruci. Tarcze ćwiczebne pleciono z wikliny 
w formie koszy; były one okrągłe, dwa razy cięższe niż zwykłe bojowe tarcze. 
Ponadto miast mieczy dawano rekrutom po drewnianej pałce, też dwa razy cięższej 
od miecza. Tarczą i pałką ćwiczyli się rekruci do pali nie tylko rano, ale i po 
południu”56.

Fragment, z którego Łaski zaczerpnął pomysł na ćwiczenia ze słupem, bądź 
też palem, jest znacznie dłuższy. Zawiera opis całego ćwiczenia, w przypadku 
polskiego traktatu mamy do czynienia zaś jedynie ze wzmianką o takich praktykach.

Tematykę fechtunku krótko omówiono w następnym rozdziale. Znajdziemy 
w nim niewielką wzmiankę o sposobie zadawania ran bronią białą, jednak jej 
typ nie został dokładnie określony. Sprawę tę przedstawiono następująco: „Kto 
ciętą ranę chce uczynić, musi się sam odłożyć, kto kłótą a sztychową, tam się sam 
zakrywa. A szkodliwiej”57.

Podany opis zawiera uproszczony obraz sztuki szermierczej, nie 
znajdujemy w nim niczego, oprócz podstawowego modelu natarć, a także cięcia 
oraz pchnięcia, przy czym za groźniejsze Łaski uznaje te drugie. Brak natomiast 
w przedstawionym fragmencie jakiejkolwiek wzmianki o akcjach obronnych, 
zasłonach czy unikach58. Znajdujemy tam natomiast uwagę, aby broń używana 
przez żołnierzy była dobrej jakości. Jako przykład złej broni białej wymieniono  
w traktacie katzbalger, a więc typ krótkiego miecza używanego przez lancknecht-
ów (głownia miała od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu centymetrów długości, 
u nasady liczyła sobie cztery–pięć centymetrów szerokości, a jelec miał kształt 
zbliżony do litery „S”)59. Nie jest jasne, dlaczego Łaski tak nisko cenił sobie 
ten typ broni, który obok piki był podstawowym uzbrojeniem lancknechtów60. 
Możliwe, że spotkał się ze źle wykonanymi egzemplarzami61. Moglibyśmy tak 
założyć, gdyby wojewoda sieradzki raz zetknął się z lancknechtami i wówczas 
zobaczył broń niskiej jakości, wyrabiając sobie o niej zdanie. Jednak uczestniczył 
on w konfliktach pomiędzy Francją i Habsburgami oraz w obronie Budy, podczas 
których zapewne nieraz widział broń lancknechtów. Należy pamiętać, że Łaski 
zawsze walczył przeciwko zaciężnym oddziałom niemieckim i być może to jest 
główną przyczyną negatywnej oceny broni, którą lancknechci się posługiwali.

W Księgach pojawia się też kilka zaleceń skierowanych do samego żołnierza. 
I tak w rozdziale sto piętnastym wojewoda sieradzki radził, aby nie przyzwyczajać 
żołnierzy do miękkich poduszek. Ciekawa jest przyczyna tego zalecenia – otóż 
wynika ona z tego, że „żołnierzowi nato przychodzi, że często musi wstawać”, 
niedopuszczalne jest więc, „aby miękko legał”62. W innym miejscu znajdujemy 

56 Flawiusz Wegecjusz Renatus, op. cit., s. 409.
57 S. Łaski, op. cit., s. 5.
58 Więcej informacji na temat szermierki, również tej dawnej, podaje: W. Zabłocki, Cięcia prawdziwą 
szablą, Warszawa 1989, s. 39-55. 
59 Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i bliskiego wschodu, Warszawa 
1975, s. 156-158; M. Plewczyński, Daj nam Boże sto lat wojny. Dzieje niemieckich lancknechtów 
1477-1559, Warszawa 1997, s. 49.
60 M. Plewczyński, op. cit., s. 48.
61 Jakość ostrza zależała od wielu czynników – jakość stopu, sposób wykuwania i hartowania. Vide: 
Z. Żygulski jun., op. cit., s. 157.
62 S. Łaski, op. cit., s. 77.
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uwagi na temat zarostu i włosów żołnierza: „Turcy, Tatarowie, Murzynowie y inni 
dalszych kraiow, bitni a boiowi ludzie (okrom Grekow a Rusi) rozumieią iż brody 
y długie włosy pożytku w bitwie żadnego y owszem przekazę a zwadę przynoszą  
y przetoż ie golą”63.

Kończąc analizę obrazu żołnierza w dziele Stanisława Łaskiego, należy 
zauważyć, że zaprezentowane w traktacie postulaty i refleksje dotykające wymiaru 
służby żołnierskiej są kolażem własnych doświadczeń, obserwacji i wiedzy 
teoretycznej, przy czym wyraźnie przeważa ten drugi element. Pisząc o metodach 
szkolenia Łaski często odwoływał się do Wegecjusza, niewątpliwie czerpiąc  
z niego inspirację. Wpływy rzymskiego teoretyka wojskowości w Księgach można 
dostrzec zarówno w przemyśleniach na temat roli dowódcy, jak i w refleksjach 
dotykających szkolenia żołnierza. Jedynie niektóre porady i obserwacje Łaskiego 
wynikają z jego własnych doświadczeń wojennych. Oczywiście odwoływanie się 
do dzieł innych autorów nie umniejsza w żaden sposób wartości myśli Łaskiego. 
Należy bowiem zauważyć, że było to wówczas częstą praktyką i nie dotyczy 
jedynie omawianego tu traktatu wojskowego64. Porady o szkoleniu występujące 
w Księgach należy oceniać jako typowe dla wówczas panującego systemu 
kształtowania umiejętności wojskowych. Podobnie jest z uwagami dotyczącymi 
pozyskiwania rekruta.
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Streszczenie

OBRAZ ŻOŁNIERZA W KSIĘGACH O GOTOWOŚCI WOJENNEJ 
STANISŁAWA ŁASKIEGO

Przedmiotem artykułu są informacje zawarte w Księgach o gotowości 
wojennej Stanisława Łaskiego, dotyczące rekrutacji i przygotowania do walki 
żołnierza. Celem pracy jest możliwie najpełniejsza analiza treści wybranych 
fragmentów Księgi o gotowości wojennej, poruszających zagadnienie stanowiące 
przedmiot artykułu, oraz związana z tym próba dotarcia do źródeł inspiracji 
Stanisława Łaskiego. Ważne będzie także wykazanie, w jaki sposób i na ile 
jego doświadczenia osobiste i wiedza teoretyczna wpłynęły na kształtowanie się 
poglądów autora traktatu.
Słowa kluczowe: Stanisław Łaski, historia wojskowości, teoria wojskowości.

Summary

AN IMAGE OF A SOLDIER IN THE KSIĘGI O GOTOWOŚCI WOJENNEJ 
OF STANISŁAW ŁASKI

The subject of the article is the information contained in Stanisław Łaski's 
Księgi o gotowości wojennej, regarding recruitment and preparation for a soldier’s 
fight. The purpose of our work is to analyze as much as possible the content of 
selected fragments Księgi o gotowości wojennej, discussing the subject matter of 
the article. And the related attempt to reach sources of inspiration of Stanisław 
Łaski. It will also be important to show how and to what extent his personal 
experience and theoretical knowledge influenced the views of the author of the 
treaty.
Keyword: Stanisław Łaski, military history, military theory.
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ПРОВІНЦІЙНА ДВОРЯНСЬКА САДИБА. 
НАРИС ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ 

(КІНЕЦЬ ХVIII–ПОЧ. ХХ СТ.)

Невід’ємною частиною культурної спадщини країни є дворянська 
садиба. В українську культуру повертаються національні цінності, до числа 
яких безперечно належить садибна культура, що презентує особливі форми 
побуту, спілкування, житлового будівництва, ведення господарства тощо. 
Садиби, що зосереджені в різних містах та селах України, являють собою 
унікальні цінності української культури. На території Миколаївщини теж 
залишилися садиби, що були збудовані ще в часи Російської імперії. Ці 
садиби належали видатним дворянським родинам Аркасів, Скаржинських, 
Ерделі та інших, які зробили значний внесок у благоустрій міста та області. 
А їхні садиби є пам’ятками архітектурного мистецтва.

Звільнення від одностороннього підходу, який домінував  
в радянські часи, коли громадські діячі дворянського стану представлялися 
реакціонерами, дає в першу чергу можливість відтворення об›єктивної 
історії нашої Батьківщини, і у зв’язку з цим потреба в науковій розробці 
окремих, особливо маловивчених пластів, набуває важливого значення. 
Сучасне суспільство має спиратися на знання традицій, які особливо бережно 
зберігалися в провінції, в родовій садибі, яка уособлювала малу батьківщину, 
де завжди підтримувався зв’язок поколінь. Справжнє життя немислиме 
без поваги до цих традицій, без осмислення історичного минулого нашого 
народу, невід’ємною частину якого було дворянство.

Феномен садиби до кінця не вивчений. Чим більше часу відділяє нас 
від періоду реального існування садибної культури, тим актуальніше стає 
усвідомлення значення дворянської садиби та різних її складових.

Долі більшості збережених садиб сьогодні (за винятком музеїв-
заповідників) викликають серйозні побоювання. Триває руйнування старих 
садиб, передача їх у приватну власність. Останнє явище призводить до вкрай 
негативних наслідків: змінюється архітектура та інтер’єр садиб відповідно 
до смаків замовника. Садиби втрачають своє значення як соціокультурного 
феномену культурного простору України. Отже, потрібно шукати спроби 
виходу з цієї ситуації, використовуючи допомогу державних структур, 
спонсорів і меценатів. Тільки така політика допоможе зберегти культурний 
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ландшафт України і стати одним з елементів збереження національної 
ідентичності.

З роками залишається все менше можливостей відновлення садибних 
архітектурних ансамблів.

Історіографію питання умовно можна поділити на три періоди: 
дореволюційний (XVIII ст.–1917 р.), радянський (1918–1991 рр.) та сучасний.

В дореволюційному періоді ця тема вивчалася в наступних аспектах: 
економічному або господарському (досліджували способи ведення 
господарства, його прибутковість, методи організації тощо); соціальному 
(вивчення умов спільного життя і взаємовпливу різних груп суспільства 
– дворян, селян, дворових, службовців тощо); художньо-естетичному 
(дослідження художніх напрямків, архітектурних стилів, естетичних 
поглядів тощо).

Емпіричний опис садиб починається в XVIII ст.: перші описи 
російських садиб Російської імперії з’являються у вигляді рекламних 
оголошень, що запрошують публіку відвідати садибу в зв’язку з тією чи 
іншою подією (святом, приїздом кого-небудь з членів царської родини, 
театральною виставою тощо); подібні описи садиб були ініційовані їх 
господарями. До ранніх публікацій, що з’явилися вже в кінці XVIII ст., 
відносяться також практичні посібники з облаштування садибних садів  
А. Т. Болотова1. У другій половині XIX ст., коли заміські садиби стають 
постійним місцем відпочинку міських обивателів, починають з’являтися 
путівники, одним з перших був Путеводитель по окрестностям Москвы  
и указатель их достопримечательностей2. 

Перші спроби вивчення економічного аспекту сягають початку XIX ст.  
– в журналі під назвою „Труды Вольного экономического общества к по-
ощрению в России земледелия и домостроительства” було опубліковано 
працю орловського поміщика Погодіна3, в якій були наведені приклади 
процвітання зразкових господарств, які успішно поєднували, на думку 
автора, кріпацтво з новими економічними вимогами. Запорукою такого 
розвитку була тяжка праця поміщика та надмірна турбота про маєток, суворий 
режим економії, розумне поєднання панщини та оброку, вміле використання 
в господарстві кріпаків. Ця робота показує, що зміни, які відбуваються 
в кріпосному господарстві, змушували поміщиків замислюватися над їх 
причиною. Однак вони бачили її в недоліках керівництва та управління 
господарством, а не в закономірностях суспільного розвитку.

Цілеспрямоване вивчення поміщицького господарства починається  
в кінці ХІХ – на початку XX ст.. Яскравим прикладом є праця П. Б. Струве 
Основные моменты в развитии крепостного хозяйства в России в XIX века4,  
в якій автор стверджував, що панщина була вигідніше оброку, і навіть в момент 

1 О.Ю. Бірьова, Паркове мистецтво Слобожанщини, „Вісник Харківської державної академії 
культури” 2011, вип. 32, c 67-74.
2 Л.В. Акулова, Культура и искусство русской усадьбы (XV-начало XX вв.), Владимир 2012, c. 7.
3 М.П. Погодин, О способе владеть деревнями, „Труды Вольного Экономического Общества” 
1810, т. 62, c. 160-184.
4 П. Струве, Основные моменты в развитии крепостного хозяйства в России в XIX в., „Мир 
Божий”, № 12, c. 282.
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своєї ліквідації була найбільш продуктивною організацією хліборобської 
праці, особливо в сфері отримання додаткової вартості. Він зазначав, що 
внутрішній розвиток кріпосного сільського господарства ще знаходилося 
на тому етапі, що ліквідація кріпосного права була би не вигідною для 
господарства. З іншого боку, розвиток кріпосного господарства, безсумнівно, 
впирався в аграрну кризу, причини якої лежали в тому, що ринок відставав 
від виробництва. Разом з тим, Струве відзначав великий внесок поміщиків 
в розвиток сільського господарства та агрономії, що був продиктований 
матеріальною вигодою поміщика, який поступово перетворювався на 
підприємця.

У працях М. І. Туган-Барановського5 розглядалися питання 
поміщицького підприємництва, і зокрема перевага дрібних господарств 
перед великими, адже чим хліборобське виробництво інтенсивніше та 
чим більше в нього вкладається праці, тим більше переваг має дрібне 
господарство порівняно з великим. Автор цієї роботи стверджував, що велике 
господарство зустрічається переважно при екстенсивних системах сільського 
господарства, а за дрібними залишається одна безсумнівна перевага – велика 
зацікавленість виробника в процесі праці.

У дослідженні В. І. Пічети Помещичье хозяйство накануне реформы6 
розглядалися різні форми господарювання, в тому числі і англійська система, 
яка вимагала з боку поміщиків вкладення в землю великого капіталу, якого 
не мала у своєму розпорядженні основна маса дворян.

Роботи П. Н. Сакуліна7, В. І. Семеновського8, В. Н. Бочкарьова9, 
висвітлювали соціальний аспект – взаємовідносини поміщиків та кріпаків. 
У дослідженні Семеновського приділялася велика увага історії селянства, 
розглядалися урядові заходи по відношенню до селян, характеризувався 
побут і тяжке становище кріпаків. Однак у всіх цих працях поміщицька 
садиба особливо не виділялася і розглядалася лише як складова частина 
маєтку.

Первинною формою узагальнення став бібліографічний облік 
літератури з садибовідання, без якого неможливо було провести комплексного 
історіографічного аналізу проблеми. Фіксація робіт подібної тематики 
розпочалася на початку XX століття і мала спонтанний, несистемний 
характер. Так, в журналі „Старые годы” було надруковано список праць 
одного з основоположників російського садибовідання барона М. М. Вран-
геля10. 

5 М.И. Туган-Барановский, Основы политической экономии, Москва 1998, c. 224.
6 В.И. Пичета, Помещичье хозяйство накануне реформы, [в:] Великая реформа. Русское 
общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Юбилейное издание, т. III, Москва 
1911, c. 105-138.
7 П.Н. Сакулин, Крепостная интеллигенция, [в:] Великая реформа…, c. 66-104.
8 В.И. Семеновский, Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в., СПб. 
1888.
9 В.Н. Бочкарев, Быт помещичьих крестьян, [в:] Великая реформа…, c. 22-40.
10 О.Ю. Бірьова, Паркове мистецтво Слобожанщини, „Вісник Харківської державної ака-
демії культури” 2011, вип. 32, c. 67-74.
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Також, велику роль у вивченні садиб зіграли роботи П. Вейнера11,  
Г. Лукомського12, І. Грабаря13 та інших авторів, які також були опубліковані 
в цьому журналі. Вони були присвячені виявленню історичної картини 
формування та еволюції окремих садиб і в більшості своїй розповідали про 
знамениті підмосковні палацово-паркові ансамблі. Автори ставили собі за 
мету зберегти, поки ще не пізно красу поміщицьких садиб Російської імперії, 
і тим самим врятувати від загибелі і руйнування ту дрібну кількість садиб, 
що ще залишилися. У 1907–1908 рр. завдяки діяльності М. Врангеля14,  
А. Бенуа, В. А. Верещагіна, П. Вейнера15, Ю. Шамуріна16, І. Грабаря17 та інших 
пробуджується інтерес до культурно-мистецького світу садиб. Ці дослідники 
підкреслювали величезне культурне значення сільської дворянської садиби, 
і тим самим ставили перед суспільством завдання вивчення ролі садиби, не 
тільки в передачі краси та поезії рідної природи, а й в історії країни. Крім 
того, ці дослідники створили в Петербурзі Общество Защиты и Сохранения 
в России Памятников Искусства и Старины, яке діяло в період з 1909 р.–
по 1915 р. Однак публікації цього періоду носили в основному описовий 
характер, в них було відсутнє комплексне вивчення садибної культури. 
Лише в роботах І. Е. Грабаря спостерігається спроба визначити своєрідність 
садибної архітектури та її стилістичних особливостей.

Ю. І. Шамурін18 присвятив свої нариси дослідженню підмосковних 
садиб. Він писав: „В результате изучения усадеб мы стали богаче: 
открылась новая полоса русской культуры, интересная и важная не только 
совершенством своих материальных созданий, но и своими мыслями, своей 
поэзией и философией, своими верованиями и вкусами”19.

Художнє життя провінційних садиб зацікавило відомого художника 
та мистецтвознавця Г. К. Лукомського20. У його роботах міститься чимало 
відомостей про садиби Півночі Російської імперії. Г. К. Лукомський 
пропонував зробити 10–20 експедицій та об’їздити всі губернії Росії протягом 
двох років, отримавши при цьому багатий дослідницький матеріал. На жаль, 
Перша світова війна перешкодила здійсненню його планів. У 1915 році  
в одній зі своїх робіт Лукомський відзначав, що власники садиб не виховали 
у оточуючих належного шанобливого ставлення до пам’яток культури та 
історії, які їм належали.

В імперський період проблематика дворянської садиби була досить 
різноманітною. Дослідники розглядали різні аспекти садибної культури.

11 А. Бенуа, Эрмитаж, „Старые годы” 1910, № 1, c. 2-15.
12 Г.К. Лукомский, Старинные усадьбы Харьковской губернии, ч. 1: Уезды: Ахтырский, 
Богодуховский, Волковский, Сумский, Харьковский, СПб. 1917, cc. 116.
13 И. Грабарь, История русского искусства, т. I, Москва 1908, cс. 145.
14 С.О. Бікетов, Еволюція української садиби ІІ пол. XVIII-сер. XIX ст. (від палацово-паркового 
ансамблю вельможі до „приюту” дворянської інтелігенції), „Проблеми розвитку міського 
середовища” 2015, вип. 2, c. 111-130.
15 А. Бенуа, op. cit.
16 Ю.И. Шамурин, Подмосковные, Москва 1912, cc. 138.
17 И. Грабарь, op. cit.
18 Ю.И. Шамурин, Подмосковные, Москва 1912, cc. 138.
19 Ibidem.
20 Г.К. Лукомский, op. cit.
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Другий період в історіографії проблеми охоплює радянські часи. 
Нова хвиля інтересу до садиб пов›язана з їх трагічними долями після 
Жовтневої революції 1917 року. 22 грудня 1922 р. було створено Товариство 
вивчення російської садиби (1922–1931 рр.) на чолі з мистецтвознавцем  
В. В. Згурою21. Учасники Товариства намітили програму опису та вивчення 
садиб. Посвідчення про повноваження Товариства та про затвердження його 
статуту було видано Головним управлінням науковими, музейними і науково-
художніми установами Народного комісаріату освіти РРФСР 23 лютого  
1923 року. Праці членів Товариства та матеріали періодичного видання 
„Сборник Общества изучения русской усадьбы” (1927–1929 рр.) містять 
значний фактичний матеріал щодо окремих садиб, а також деякі методологічні 
аспекти, що стосуються дослідження даної проблеми. Усього було випущено 
16 випусків збірника. Величезний внесок Товариство здійснило у справу 
збереження садиб та культурних цінностей, що знаходилися в садибах. 
Товариство було орієнтоване на створення садибоведення, як наукової 
дисципліни. Однак репресії 30-х років не дозволили Товариству в повній мірі 
здійснити свої плани. Повернення до цієї теми відбулося після Другої Світової 
війни – в кінці 40-х – на початку 50-х рр. XX століття. І знову спостерігається 
тенденція в дослідженні, переважно, архітектури та садово-паркового 
мистецтва. Аналіз історіографії того часу свідчить про те, що найбільшій 
дослідницькій розробці підлягала проблематика, пов’язана з архітектурно-
художньої стороною культури. Можна відзначити узагальнюючі дослідження 
садибної архітектури – О. Євангулової22; праці присвячені садово-парковому 
мистецтву – А. Вергунова23.

Одночасно з цим в радянській історіографії велика увага приділялася 
вивченню соціально-економічного аспекту поміщицьких господарств. 
Фундаментальному аналізу піддавався великий дворянський маєток на 
різних етапах його існування, були розглянуті проблеми співвідношення 
способів землекористування. Цим питанням були присвячені роботи  
Я. Е. Водарського24 та інших. Однак згідно з існуючими ідеологічними 
установками автори підкреслювали консерватизм, реакційний характер 
поміщицького землеволодіння, вважаючи його гальмом суспільно-
економічного розвитку. Однак, дійсність багатогранна і містить різні 
можливості, які завжди присутні в складному суспільно-історичному 
процесі. Разом з тим, історики того періоду створили досить змістовні 
роботи з аграрної історії, історії дворянства та класової боротьби на селі. 
Спираючись на дослідження радянського періоду, можна розширити межі 
об›єкта вивчення і перейти до історичного синтезу у вивченні господарської 
ролі садиби.

Сучасну історіографію можна поділити на російську та українську. На 
сучасному етапі в колах російських дослідників відбувається осмислення 
садибної культури на високому історіографічному рівні, з використанням 

21 В.В. Згура, Общество изучения русской усадьбы, „Архитектура” 1923, № 3-5, c 69-71.
22 О.С. Евангулова, Художественная „Вселенная” русской усадьбы, Москва 2003, cc 304.
23 А.П. Вергунов, Русские сады и парки, Москва 1988, cc. 412.
24 Я.Е. Водарский, Дворянская и купеческая сельская усадьба в России 16-20 вв., Москва 2001, 
cc. 220.
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нових культурологічних підходів, що знайшло відображення в працях 
Д. С. Ліхачова25, Ю. М. Лотмана26, Г. Ю. Стерніна27, Т. П. Каждана28,  
М. В. Нащокіної29 та ряду інших дослідників. У роботах цих авторів садиба 
розглядається вже як специфічний культурний феномен, певний цілісний 
організм. У монографії Т. П. Каждан розглянуто художній світ російської 
садиби, взаємодія в ній різних видів мистецтва, суспільного і культурного 
життя. У дослідженні М. В. Нащокіної садиба розглянута як феномен 
культури епохи символізму, де особлива увага звернена на спосіб життя  
її мешканців, характерний устрій житла і саду, а також на найбільш популярні 
в той час архітектурні образи, втілені в садибних будинках і храмах.

Більшість дослідників дворянської садиби акцентують свою увагу 
на дослідженні своєрідності садибного світу, загострюючи увагу на ролі 
садиб як центрів формування, розвитку і збереження домінантних рис 
культури країни. Кожна садиба мала свою історію і долю, в яких відбилися 
життя і характери їх творців і власників. Дослідники відзначають наявність 
своєрчдного садибного світовідчуття, яке реалізовувалося в індивідуальній та 
сімейній свідомості дворянина. Вони підкреслюють, що ціннісно-смислову 
основу дворянської садиби складають прийоми і механізми соціалізації 
особистості дворянина, його людської здатності до соціально-культурної 
взаємодії.

В сучасній українській науці даній темі не приділяється належної уваги. 
Попри це, в Україні теж є дослідники, роботи яких присвячені вивченню 
дворянських садиб. 

Зокрема, С. О. Бікетов30 у своїй статті Еволюція української садиби 
ІІ пол. XVIII–сер. XIX ст. (від палацово-паркового ансамблю вельможі до 
„приюту” дворянської інтелігенції) висвітлює еволюцію українських садиб 
від заміських житлових маєтків до центрів культурного життя. 

Виділяється постать дослідниці М. М. Будзар. Тема дворянських 
садиб України є ключовою в її дослідженнях, авторка захистила дисертацію 
з теми Дворянська сільська садиба Лівобережної України ХІХ ст.: типологія 
та еволюція культурних форм31. А також нею було написано ряд робіт: 
Еволюція форм художнього життя у культурному просторі сільської 
дворянської садиби Лівобережної України XIX ст.32, Історико-культурна 
модель панської сільської садиби в Україні XVIII–ХІХ століть: теоретичні 

25 Д.С. Лихачев, Русская культура, Москва 2000, cc. 416.
26 Ю.М. Лотман, Семиосфера, СПб. 2000, cc. 704.
27 Г.Ю. Стернин, Русская загородная усадьба, „Русская усадьба” 1998, № 4 (20), c. 36-40.
28 Т.П. Каждан, К вопросу о изучении русской усадьбы второй половины XIX начала XX века, 
„Русская усадьба: Сборник Общества изучения русской усадьбы” 1994, вып. 1 (17), c. 61-67.
29 М.В. Нащекина, Русская усадьба эпохи символизма, „Русская усадьба” 1998, вып. 4 (20),  
c. 315-318.
30 С.О. Бікетов, op. cit.
31 М.М. Будзар, Дворянська сільська садиба Лівобережної України ХІХ ст.: типологія та 
еволюція культурних форм, Київ 2009, cc. 19.
32 М.М. Будзар, Еволюція форм художнього життя у культурному просторі сільської 
дворянської садиби Лівобережної України XIX ст., „Література та культура Полісся : Збірник / 
Ніжинський держ. унт ім. М. Гоголя” 2007, вип. 38: Регіональна історія та культура в сучасних 
дослідженнях, c. 213-221.
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засади дослідження33, Панська сільська садиба ХІХ ст. як культурна форма 
(на матеріалі Полтавщини та Чернігівщини)34, Художньо-культурна 
спадщина панської садиби Лівобережної України XIX–початку XX ст.: 
варіанти історичних презентацій35. Дослідниця у своїх працях обґрунтувала 
теоретичні засади дослідження історико-культурної моделі панської сільської 
садиби в Україні XVIII–XIX ст. Вона зазначає, що для конструювання 
історико-культурної моделі панської сільської садиби потрібне застосування 
як „горизонтальної” типологізації, передусім соціально-стратифікаційної, 
так і „вертикальної – історично-хронологічної”. Дослідженню маєткової 
культури, її історії, генезису, мистецьким критеріям присвячено роботи 
Л.Горенко36, Н.Товстоляк37. Останнім часом з’являються роботи присвячені 
культурно-побутовому життю окремих садиб наприкінці ХІХ–початку ХХ ст. 
За допомогою архівних документів аналізується життя, мистецькі інтереси 
родин власників маєтків, їх садибний побут38.

Отже, історіографія даної проблеми є різноманітною та багатовекторною. 
Найбільш повно тема досліджувалася на першому – дореволюційному етапі. 
За радянського періоду дана тема, з ідеологічних причин, була відсунута  
з кола досліджень на довгий час, але з послабленням тоталітарного режиму 
тема дворянської садиби знову привертає увагу дослідників. А вже на 
сучасному етапі, в умовах демократизації суспільства, стало можливим 
без перешкод вивчати дану тему в усій повноті, використовуючи вже 
нагромаджені знання та відкриті для доступу документи. 

Провінційна садиба – особливий духовно-матеріальний комплекс, 
який міг існувати тільки в сільському космосі. Унікальність культури, 
прив’язаність до місця і характеру території знайшло відображення  
в природно-архітектурному образ садиби і в процесах повсякденного житті. 
Основою садибної ментальності з’явився образ рідної домівки, родинного 
гнізда, що займає визначальне місце в структурі дворянської культури39. 
Він формує той соціокультурний фундамент, в результаті упорядкування 
якого, виникає феномен рідного дому. Духовно насичена атмосфера рідного 

33 М.М. Будзар, Історико-культурна модель панської сільської садиби в Україні XVIII-ХІХ сто-
літь: теоретичні засади дослідження, „Вісник Державної академії керівних кадрів культури  
і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал” 2011, № 2, c. 145-149.
34 М.М. Будзар, Панська сільська садиба ХІХ ст. як культурна форма (на матеріалі 
Полтавщини та Чернігівщини), „Народна творчість та етнографія” 2006, №. 3, c. 103-107.
35 М.М. Будзар, Художньо-культурна спадщина панської садиби Лівобережної України 
XIX-початку XX ст.: варіанти історичних презентацій, „Київські історичні студії : збірник 
наукових праць” 2015, № 1, c. 98-107.
36 Л. Горенко, Качанівка як об’єкт культурологічних досліджень, [в:] Формоутворення 
культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини ХVІІІ-
початку ХХ століття: Матеріали Міжнародної наукової конференції, Чернігів 2012, c. 19-25.
37 Н.М. Товстоляк, Садиба Качанівка як об’єкт досліджень садибознавства, [в:] Проблеми  
і перспективи музеєфікації старовинних дворянських садиб України кінця ХVІІІ-початку  
ХХ ст.: Матеріали Качанівських ювілейних наукових читань, Галич 2007, c. 18-23.
38 О.М. Гайдай, Парафієвський маєток П.Харитоненка в історії повсякденності, „Наукові 
праці: науково-методичний журнал” 2014, вип. 215, т. 227, c. 7-11.
39 О.М. Гайдай, Духовні традиції родини Харитоненків, „Історичний архів. Наукові студії: 
Збірник наукових праць” 2012, c. 24-28.
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дому, з його незвичайною чарівністю, розміреним укладом повсякденного 
життя, здатністю мешканців зберігати перекази сивої давнини, представляла 
родове гніздо мікрокосмічним простором. Світоглядне навантаження садиб 
орієнтоване на повноцінне життя мешканців, досягнення душевної гармонії  
і спокою. Набуття центру духовної осілості, родового гнізда давало 
можливість розумно влаштувати життєвий простір, зайнятися духовним 
і моральним самовдосконаленням. При цьому художній образ будинку 
(садиби) виступає в ролі посередника у відносинах людини з природною 
і розумової реальністю.

Простір садибної спільноти досить багатогранний, оскільки він 
підсумовує життєвий і творчий досвід усіх учасників культурного процесу, 
в якому розкриваються і втілюються їх внутрішня енергія і практичний 
досвід. Але саме філософська рефлексія забезпечує інтеграційні процеси  
в садибному співтоваристві, формуючи нове буття культури.

У пореформений період культурний простір провінційної садиби 
зберігає свою незалежність, садиба стає хранителем і консерватором 
дворянських цінностей. Розглядаючи відносини двох станів в руслі 
соціально-культурного розвитку, можна навести приклади упередженого 
ставлення селянина до дворянина і здійснення необдуманих вчинків, які 
були наслідком попередніх негативних умов. Вихованого на християнських 
традиціях російського селянина відрізняла доброта, покірність і релігійність. 
Але на рубежі ХІХ–ХХ ст. в період пошуків нових форм буття, переоцінки 
цінностей і нігілізму окремих представників селянства притаманні 
перекручення позитивних рис минулого життя, максималізм і екстремізм. 
Феномен взаємодії дворянської і селянської традицій в просторі провінційної 
садиби, який при наявності деяких негативних рис не стає менш значущим, 
зберігає свій вплив на духовний світ мешканців – розум, почуття, мислення, 
що сприяє усвідомленню, розумінню і прийняттю культурно-естетичних 
цінностей, в результаті чого культура перетворюється в соціальну якість 
кожного мешканця садиби.

До адекватного сприйняття садибної культури суспільство підійшло 
тільки на сучасному етапі. Практика історичних інтерпретацій за часів 
зміни політично-економічних формацій, при яких історія культури повинна 
укладатися в рамки панівної ідеології, в даний час передбачає повернення до 
культурної спадщини, і, зокрема, до спадщини дворянського стану. Сучасна 
градація національних цінностей культури відводить дворянській садибі 
особливе місце, при цьому до об’єкту дослідження не можна застосовувати 
загальноприйняті критерії, враховуючи втрату традицій садибної культури, 
фрагментарного складу садиб, що залишилися, неможливість цілісного 
сприйняття її культурно-соціального контексту. Культуру провінційної 
дворянської садиби, феномен якої в період її існування, в період її матеріальної 
втрати і в період її духовного відродження, необхідно, по можливості, 
вивчати в комплексі всіх проблем – теологічної, культурологічної, історичної, 
мистецтвознавчої. Тільки тоді ми зможемо повною мірою осмислити  
і оцінити внесок, який внесла провінційна садиба в розвиток культури.

Ольга Михайлівна Гайдай
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Резюме

ПРОВІНЦІЙНА ДВОРЯНСЬКА САДИБА. 
НАРИС ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ  

(КІНЕЦЬ ХVIII–ПОЧ. ХХ СТ.)

Наприкінці ХVIII – початку ХХ ст. культурний простір провінційної 
садиби зберігає свою незалежність, садиба стає зберігачем і консерватором 
дворянських цінностей. Садибне співтовариство – панорамний зріз 
провінційної дійсності. Простір садибної спільноти досить багатогранний, 
оскільки він підсумовує життєвий і творчий досвід усіх учасників 
культурного процесу, в якому розкриваються і втілюються їх внутрішня 
енергія і практичний досвід.
Ключові слова: провінційна садиба, дворянська садиба, еволюція, культурне 
життя.

Streszczenie

PROWINCJONALNA SIEDZIBA SZLACHECKA.
PRZYCZYNEK DO HISTORIOGRAFII PROBLEMU 

(KONIEC XVIII–POCZ. XX W.)

Pod koniec XVIII – początku XX w. kulturowa przestrzeń dworu 
prowincjonalnego zachowuje swoją niezależność, dwór staje się opiekunem 
i konserwatorem szlacheckich wartości. Społeczność dworska przedstawia 
panoramiczny fragment prowincjonalnej rzeczywistości. Przestrzeń społeczności 
dworskiej jest wszechstronna, skupia życiowy i twórczy potencjał wszystkich 
uczestników procesu kulturowego i ujawnia ich wewnętrzną energię i praktyczne 
doświadczenie.
Słowa kluczowe: dwór prowincjonalny, dwór szlachecki, ewolucja, życie 
kulturalne.

Summary

PROVINCIAL NOBLE ESTATE. AN ESSAY ON THE 
HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 

(THE END OF THE 18 AND EARLY 20 CEN.)

At the end of the eighteenth and early twentieth centuries the cultural 
space of the provincial estate preserves its independence, the estate becomes  
a custodian and conservator of noble values. Manor community – a panoramic 
slice of provincial reality. Area of the estate community is quite multifaceted, since 
it summarizes the life and creative experience of all participants in the cultural 
process, which reveals and embodies their internal energy and practical experience.
Keywords: provincial estate, noble estate, evolution, cultural life.
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Ігор Дмитрович Фицик
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

МЕНТАЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ ОЧИМА 
РОСІЙСЬКОЇ АРИСТОКРАТІЇ В ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ 

СПОГАДОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Мемуарна література – спогади сучасників й учасників описаних 
у текстах подій – була й залишається безцінним ego-джерелом для 
характеристики як окремого суб’єкта історичного процесу, так і цілої епохи, 
її конкретних явищ і подій, адже вони відображають індивідуальне авторське 
світосприйняття. Як зауважує В.І. Воронова, „жодне інше джерело не 
відтворює такий неповторний колорит своєї епохи, особливості описуваного 
часу, психологічні й політичні портрети історичних персон, як це зроблено 
в мемуарах”1. Автори спогадових творів не механічно переповідають певну 
сукупність фактів, а осмислюють описане, аналізують, порівнюють –  
і в такому випадку суб’єктивізм сприйняття не шкодить, а дозволяє уявити 
картину буття об’ємно, багатосторонньо, різнолико, особливо якщо 
історик порівнює кілька джерел щодо висвітлення одного й того ж явища, 
аби уникнути одновимірності, представленої, наприклад, у документах 
офіційного походження. Як справедливо стверджує І.В. Григор’єва: „Такі 
свідчення допомагають історику уявити собі досліджувану епоху не тільки 
крупним планом, а й через окремі людські долі й характери, зрозуміти 
світовідчуття людей того часу, побачити їх такими, якими вони були  
у своєму реальному житті”2, – відбито історію повсякдення.

У будь-якому випадку автор викладених на папері спогадів, якщо 
вони призначені до опублікування, залежно від того, збігаються оціночні 
судження в них з офіційною точкою зору чи ні, описує побачене, почуте, 
осмислене від свого імені. Особливо це помітно в ego-джерелах кінця XVIII-
XIX ст., коли урядова цензура суворо стежила за виходом усієї друкованої 
продукції. Саме тому науковцям-історика потрібно з обережністю  
й скрупульозністю ставитися до фактологічного наповнення змісту мемуарів, 
а також застосовувати усталену методологію аналізу такого тексту.

Насамперед в основі аналізу мемуарного твору повинна лежати 

1 В.І. Воронов, Джерелознавство історії України, Дніпропетровськ 2003, с. 245.
2 И.В. Григорьева, Источниковедение новой и новейшей истории стран Европі и Америки, 
Москва 1984, с. 272.
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особистість самого автора: потрібно визначити ступінь його участі 
в описуваних подіях, дати психологічну та суспільно-політичну 
характеристику, адже часто соціальний статус чи національна приналежність 
мемуариста мають вирішальне значення для змалювання ним тієї чи іншої 
персони, події або факту. Так, наприклад, на достовірність й об’єктивність 
спогадів і заміток польської шляхти кінця XVIII-XIX ст. впливала лояльність 
чи її відсутність щодо царського самодержавства, а також місце в соціальній 
ієрархії уже російського суспільства (відбулася чи ні метаморфоза-інтеграція, 
і, наприклад, автор-шляхтич отримати або ні статус російського дворянина).

Цінним для нас є те, що саме з кінця XVIII ст. мемуаристи все частіше 
звертаються до аналізу подій, що відбуваються навколо них, намагаються 
визначити своє місця й роль у ході тих подій, ускладнюється також структура 
текстів, однак при цьому ускладнюється й процес їх обробки. Фахівцю-
досліднику важливо в такому випадку відокремити початкові уявлення 
автора від „другого плану” – нашарувань інформації, породженої плином 
часу й зміною обстановки та позиції автора, тобто враховувати еволюцію 
ставлення мемуариста до подій минулого.

Уже починаючи з другої половини XVIII ст. в Російській імперії 
мемуари стають одним із найпопулярніших літературно-документальних 
жанрів. Для цього склалися відповідні умови, пов’язані з потужними 
геополітичними зрушеннями – три поділи Речі Посполитої (1772, 1793, 
1795 рр.) між Австро-Угорською імперією, Російською імперією та 
Пруссією, а в соціально-політичній й економічній площині, як наслідок, 
– із демагнатизацією польських магнатів, декласацією та інкорпорацією 
польської шляхти в російське суспільство. 

Жорстка боротьба між магнатськими угрупованнями за лідируюче 
становище в Польській державі в другій третині XVIII ст. змінюється тяжкими 
для агонізуючої країни подіями розділів. Втрата державної самостійності, 
активна боротьба з самодержавством за збереження старих порядків, 
прийняття нових політичних реалій або бажання їх підлаштувати під себе 
стали тим тлом, на яке накладав події свого життя кожен з авторів-поляків  
і крізь призму чого самих шляхтичів розглядали російські мемуаристи.

Зрозумілий інтерес за таких обставин викликає питання щодо бажання/
небажання, відсутності/наявності можливостей збереження польською 
шляхтою своєї ментальної ідентичності, а також сприйняття російською 
аристократією ментальних особливостей. Відповідь на поставлене питання 
нам можуть дати якраз мемуари, адже в більшості текстів спогадової 
літератури так чи інакше автори-росіяни, зрозуміло що представники 
національної еліти, вплітають у канву мемуарного твору „польське питання” 
у всій його непростій різноаспектності. Маємо на меті з’ясувати, якими 
бачилися російським аристократам і можновладцям (О.В. Суворов, А.Т. 
Болотов, Г.Р. Державін, І.І. Дмитрієв, Л.М. Енгельгардт, С.М. Глінка, 
Є.М. Львова, М.О. Дмитрієв, С.В. Скалон)3 представники панівної соціальної 
групи підкореної й знищеної Польської держави в мемуарах, щоденниках, 

3 Русские мемуары. Избранные страницы, XVIII век, сост., вступ, ст. и прим. И.И. Подольской; 
Биогр. очерки В. В. Кунина и И. И. Подольской, Москва 1988, cc. 560.
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подорожніх нарисах та ін.4

Ментальність – це глибинний рівень колективної та індивідуальної 
свідомості й підсвідомості, зумовлений генетикою, етнічною традицією, 
культурою, особливістю соціальних структур, що визначають устремління, 
нахили, орієнтири людей, у яких виявляються національний характер, 
загальновизнані цінності, суспільна психологія. Тому ментальність, як 
справедливо зауважує Д. Бойко, є глибинним джерелом мислення, ідеології 
та віри, почуттів та емоцій5. Так як ментальність – це не пасивний об’єкт, 
своєрідний наслідок сумарної дії перелічених чинників6, а активний фактор 
суспільного розвитку, то проблему ментальних імперативів соціальної 
самобутності шляхти варто розглядати в тому числі й крізь призму 
геополітичних змін, що супроводжували територіальні рокіровки української 
Наддніпрянщини й поділи Речі Посполитої другої половини ХVІІІ ст.

На формування ментально-географічних ознак шляхти як соціального 
стану саме Правобережної України (підросійської) у значній мірі вплинуло 
те, що тут польські шляхтичі й магнати почували себе господарями ще  
з ХVІ ст., а їхня влада була практично необмеженою. Тим паче, що на цій 
території поляки мешкали досить компактно, а отже, не асимілювалися під 
тиском/впливом кількісно переважаючої української людності, а навпаки 
мали змогу зберегти свої ментально-релігійні риси й активно/силоміць  
насаджувати їх місцевому населенню. Однак наприкінці ХVІІІ ст. майновий 
і соціальний статус шляхти дещо змінився у зв’язку з політичними подіями. 
Окреслений період в українській і польській історії справедливо названий 
імперською добою7.

За таких умов частина мемуаристів-поляків, прагнучи зберегти за 
собою свої привілеї, органічно вписавшись у російську громадську структуру, 
отримувала можливість самовираження саме в спогадах чи щоденниках.  
У них представники шляхетського стану могли не тільки описати події, 
свідками яких їм довелося стати, але й висловити своє ставлення до них, 
розповісти про наболіле. У більшості шляхетських мемуарів провідною 
є думка про колишню велич їхньої Річпосполитської батьківщини, 
меланхолійні спогади про часи її слави.

Ще однією специфічною рисою мемуарної літератури кінця XVIII-
XIX ст. стало помітне ”омолодження„ її авторів. Спогади вже не писали 

4 Ф. Ф. Вигель, Записки: В 2 кн., Москва 2003; В.Н. Головина, Мемуары, Москва 2005, cc. 402; 
Ф.Г. Головкин, Из записок графа Ф.Г. Головкина [Отрывки], сообщ. Н. Шильдер, „Русская 
Старина”, 1896, т. 88, № 11, с. 367-379; Е.Ф. Комаровский, Записки графа Е. Ф. Комаровского, 
Москва 1990, cc. 176; Н. В. Басаргин, Воспоминания, рассказы, статьи, издание подготовлено 
И.В. Порохом, Иркутск 1988; П.А. Вяземский, Старая записная книжка, cост., ст. и ком. 
Л.Я. Гинзбург, Ленинград 1927 [Електронный ресурс: http://www.fershal.ru/Memories/Texts/
Vyazemsky/Vyazemsky.htm]; Дневник государственного секретаря А.А. Половцева, В 2 томах, 
ред., биограф. очерк и комментарии проф. П.А. Зайончковского, Москва 1966.
5 Д. Бойко, Роль національної ментальності в житті суспільств, http://ebk.net.ua/Book/history/ 
boyko_iu/chapter19/1910.htm.
6 О.Я. Калакура, Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті, Київ 2007, 
cc. 508 [Електронний ресурс: http:// elib.npu.edu.ua/ bscatalog/download/pwTqCWHmYGy2].
7 І. Д. Фицик, Ментальні імперативи соціальної самобутності шляхти (кінець ХVIII - початок 
ХІХ ст.), „Гілея: науковий вісник” 2015, вип. 102, с. 22-27.
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переважно на схилі літ, намагаючись залишити пам’ять про себе для 
нащадків. Молоді люди в розквіті сил, із чіпкою пам›яттю, сповнені волі до 
боротьби прагнули впливати на хід подій, надавши враженням від пережитого 
широкого розголосу й поділившись своїми роздумами про сьогодення. Саме 
тому, на відміну від попередніх періодів, мемуари все частіше пишуться 
не до шухляди чи вузько-родинного ознайомлення, а з розрахунком на 
оприлюднення.

Також в ієрархії мемуарної літератури можна виділити дві групи текстів 
згідно з соціальним статусом автора. До першої групи належать спогади, 
написані обивателями, що не мали доступу до таємної інформації державної 
ваги, до політичної боротьби. Вони присвячені повсякденню, містять суто 
документальний матеріал, дуже нагадують щоденникові записи з властивою 
їм точністю відтворення віддалених у часі подій, а також синтетичністю, 
характерною для спогадів (мемуари І. Биковского, Х. Скірмунт й ін.). 
Другу групу формують тексти, створені дипломатами, із більш значними 
уточненнями, витонченим і вишуканим стилем, інформація в них позначена 
грою розуму й фантазії8.

Окреме місце займає тревел-література. На рубежі XVIII-XIX ст. 
чимало дипломатів, учених, природознавців (наприклад, мінералог 
В.М. Севергін, ботанік А.К. Бошняк й ін.) подорожували Південно-Західним 
краєм і залишили по собі досить докладні, науково аргументовані змалювання 
побаченого. Подорожні нариси також служать для нас особливим джерелом 
інформації9. Ці землі вабили мандрівників своєю непізнаністю. І хоча 
російська імператриця Катерина ІІ називала їх такими, що „споконвіку Росії 
належали”, однак про специфіку українських і білоруських теренів, як і про 
шляхетський стан на момент інкорпорації, російська громадськість знала 
небагато. 

Дворянин, ботанік Олександр Бошняк, здійснивши в 1815 р. подорож 
через Вітебську, Курляндскую, Ліфляндську, Мінську та Київську губернії  
в справах отримання спадщини, відзначав: „Про придбані нами землі ми  
маємо таке поверхове знання, що звістки про них змушені черпати  
в закордонних письменників […]. На все дивився я тут з особливою увагою 
й у всіх речах шукав щось нове або незвичайне”10. У середині XIX ст. 
описи подорожей „своїми околицями” залишили В. Сиракомля (1853 р.), 
П. Шпілевський (1854 г.), Ю. Немцевич й ін. 

Серед мандрівників особливо цінними є зауваги в подорожніх нарисах 
російських аристократів щодо їхнього сприйняття місцевого люду взагалі  
й шляхтичів – зокрема. Крім вищеназваних В.М. Севергіна й А.К. Башняка, 
на цих землях побували й дворянки Е.С. Телепньова (подорожувала  
з Тамбовської губернії в Карлсдоб у 1827 р.), фрейліна О.П. Шишкіна 
(1845 р.). Усіх їх дивувала разюча відмінність місцевого населення від 

8 С.В. Заневский, Смена парадигм в историографии XIX - начала XXI вв., cб. науч. ст.  
(к 60-летию профессора А.Н.Нечухрина), Гродно 2012, с. 190.
9 В.П. Грыцкевіч, А. Мальдзіс, Шляхі вялі праз Беларусь, Мінск 1980, с. 12.
10 А.К. Бошняк, Дневные записки путешествия в разные области Западной и Полуденной 
России в 1815 г., ч.1, Москва 1820, с. 78; История дореволюционной России в дневниках  
и воспоминаниях, т. II, ч. 2: 1801-1856 гг., Москва 1978, с. 7-8.
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жителів решти Росії, „єдиним народом якої” називала їх офіційна пропаганда. 
У першу чергу це стосувалося заможних прошарків. У мемуарних джерелах 
як місцевих, так й іноземних авторів простежується прагнення вказати на ці 
особливості, охарактеризувати побут людей різних соціальних станів11.

Характерною рисою на той момент стала соціальна неоднорідність 
шляхетського стану. Загальновідомо, що між російським дворянством 
і полонізованою місцевою шляхтою не можна ставити знак рівності. 
П. Шпілевський, знайомлячи російську громадськість із Південно-Західним 
краєм, у своїх дорожніх нотатках зазначав: „Говорячи про селяни, не можна 
не сказати про їхніх власників, яких можна розділити на три класи, і з яких 
перші два майже невідомі в великоруських губерніях. До першого класу 
варто віднести підпанків – це місцева назва й досить доречна. Підпанок 
не що інше, як бідний шляхтич, який володіє одним або двома селянськими 
дворами й декількома клаптиками землі; трапляються й такі підпанки,  
у яких один мужичок тільки. Живуть вони дуже бідно, а головне – на старий 
крій, як мешкали їхні діди і прадіди […]. Вони не знають нічого, що робиться  
в містах; Петербург їм зовсім невідомий. Весь світ підпанків – сусідні ярмарки 
[…]. До другого класу зараховую посесорів, тобто орендарів, які беруть 
у багатих обивателів в оренду ціле село, половину, малу ферму й нерідко 
саму тільки землю. Посесори стоять трохи вище підпанків у фінансовому 
відношенні, але трохи перевершують їх освітою. Це ті ж підпанки, тільки 
вони розжилися в маєтках обивателів, проживши там кілька років економами, 
волосними писарями й комісарами […]. Будинок посесора – суміш старого  
з новим […]. Третій клас складають власне обивателі-поміщики. Це – люди 
здебільшого освічені, які стежать за сучасними явищами науки й мистецтва. 
Вони люблять давати бали й запрошують до себе іноді мало не весь повіт […]. 
При зустрічі з підпанки вони нишком сміються над їх незграбністю й тут же 
пестять їх, глузують й одночасно приймають тон покровителів; почувши 
від них дивину, погоджуються з ними, але непомітно зводять плечима”12. 
Таким чином, поняття „шляхта” включало в себе як великих впливових  
у країні землевласників-магнатів, так і дрібних безземельних представників, 
які за своїм фактичним становищем нічим не відрізнялися від міщанства  
й селянства.

Проїжджаючи в 1815 р. через Південно-Західні губернії предводитель 
дворянства А.К. Бошняк у своїх мемуарах записав: „Шляхта, або безмаєтне 
дворянство, занурене в глибоке неуцтво, не відрізняється нічим від селян 
ні мораллю, ні становищем […]. І хоча вони не платять ніяких податків, 
користуючись при цьому належними їм землями, вони мало піклуються про 
землеробство”. І далі: „Дуже мало хто з них займає належне становище, 
деякі наймаються служити в поміщиків, часто на найнижчих посадах;  
а інші ідуть на цивільну або військову службу”13.

11 П.М. Шпилевский, Путешествие по Полесью и Беларусскому краю, Минск 2004, с. 52;  
У. Сыракомля, Вандроукі на маіх былых ваколіцах: успаміны, даслед. гісторы, Мінск 2008, с. 6, 
24. 
12 П.М. Шпилевский, op. cit., с. 114-116.
13 А.К. Бошняк, op. cit., с. 73-74; С.А. Никитин, Источниковедение истории СССР. ХІХ век, 
Москва 1940, с. 89-90.
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Через чотирнадцять років К. Контрім, який мандрував Поліссям, був 
під великим враженням, зазначивши, що в димних хатах без каміна жили 
ті, хто вважали себе представниками вищого стану14. Російська фрейліна 
О.П. Шишкіна також була здивована, зустрівши на своєму шляху шляхтянок, 
що йшли на ярмарок: „Ми засміялися. Ці дворянки йшли босі в підкошених 
до колін брудних та пошарпаним спідницях, і якби вони не прокричали, 
що вони дворянки, ніхто б цього не відгадав”15. Представники дрібного  
й навіть середнього шляхетства, подібно до селян, рідко покидали свої рідні 
місця, вважаючи за краще бути господарем у своєму невеликому маєтку або 
будинку. Поет Зенон Фішт (псевдонім Тадеуш Падалиця) згадував у своїх 
мемуарах: „У нас до сьогоднішнього дня виїзд із дому є певним урочистим 
актом, який регламентований аж до дрібниць. Весь будинок працює на 
один візок, уже за два тижні перед поїздкою люди починають товстіти, 
відгодовують коней”16.

При цьому представники дрібної й середньої шляхти дуже пишалися 
своєю приналежністю до вищого стану й намагалися довести офіційній 
владі своє дворянське походження. Зрозуміло, що царська адміністрація  
з усією суворістю підходила до процесу „розбору”, і шляхом виключення  
з числа дворянства найбільш дрібних її представників тих, хто не відповідав  
за своїм способом життя й фактичним станом поняттю російського дворя-
нина, скорочувала чисельність благородного стану в Західних губерніях. 
Оскільки місцева шляхта була найбільш несприятливим і вибухонебезпечним 
елементом у краї, цей факт вносив істотну корективу у взаємини з нею 
уряду. Відчуваючи ностальгію за часами своєї колишньої величі, пов›язаної 
з існуванням Речі Посполитої, полонізована шляхта постійно боролася за 
її відродження. Вона очолювала повстання 1831 і 1863 рр., вона ж активно 
підтримувала Наполеона. Тому царизм був дуже обережний щодо неї17.

Англійський дипломат Роберт Джонстон теж вказував на значну 
недовіру до дворянства з боку російського самодержавства: „У кожному 
будинку знаходився шпигун, який стежив за тим, що відбувається в ньому. 
У всіх публічних місцях і в компаніях також є особи, зайняті випитуванням, 
вони уважно стежать за словами, які говорить їх співрозмовник про уряд, 
закони й т.п. Коротше кажучи, ці люди є інформаторами й доповідають 
поліції все те, що їм вдалося зібрати. Такий страшний вплив могутньої 
машини деспотизму, який володіє цією великою державою!”18. Зрозуміло, 
що неблагонадійні по відношенню до самодержавства представники вищого 
стану позбавлялися свого титулу.

В. Сиракомля з гіркотою відзначав падіння величі й значення шляхетства 
для краю: „Шляхетство Речі Посполитої, яке колись вирувало політичним 
життям своєї країни, що зброєю, пером і міцною головою дивувало світське 

14 В.П. Грыцкевіч, А. Мальдзіс, op. cit., с. 121.
15 О.П. Шишкина, Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 г.,  
т. I, СПб 1848, с. 53.
16 В.П. Грыцкевіч, А. Мальдзіс, op. cit., с. 89-90.
17 С.В. Заневский, op. cit., с. 191.
18 R. Johnston, Travels through part of the Russian Empire and the country of Poland: along the 
southern shores of the Baltic, London 1815, p. 391-392.
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товариство, тепер втратило не тільки суспільний, а й будь-який сенс  
і нічого не робить для краю, крім невеликих чиншів, крім економів для сусідніх 
маєтків […], воно ще пишається своїми привілеями й готово повторювати, 
що «воно дорівнює воєвод». Однак не згадується, що в минулі часи шляхтич 
і справді був рівний воєводі й у силі, і в розумі, що воєвода зважав на них. Чи 
не згадується ще дрібна шляхта, що колись була ковчегом законів свободи, 
які так дбайливо вироблялися на сеймах […], що право її предків не визнавало 
ні пана, ні мужика, ні міщанина, а тільки шляхтича, що воно не милостиво 
навіть короля – тільки шляхту, тільки шляхта була всім, і все було для неї. 
Сумно дивитися на колишніх спадкоємців тих могутніх, вільних, овіяних 
славою шляхтичів-лицарів […], визнавати моральний занепад місцевої 
шляхти […]. Вона стала лише хвалитися оголошено рівністю в шляхетському 
стані, якого в дійсності вже не було”19. Поет розумів, що дні дрібної  
й середньої шляхти полічені, тому сумні нотки присутні в його мемуарах. 
Починаючи втрачати шляхетське достоїнство ще з другої половини XVII ст., 
шляхтичам нічого не залишалося, як „ще більш дрібнішати або відродитися 
в новій формі” (увійшовши до складу селян або міщан)20.

Магнати перебували в дещо іншому становищі. Хоча вони також часто 
виступали опонентом царському самодержавству, у них були в наявності всі 
необхідні документи, що підтверджували благородне походження. Погоня 
за титулами й званням, які наближали магнатів до короля й тішили їх 
марнославство, були неодмінною рисою магнатерії21. Більшість польських 
магнатів почували себе вельми впевнено. Навіть під час військових 
кампаній розкіш і бажання розважитися були супутниками повсякдення 
що польських, що російських вельмож. Про це згадується в мемуарах 
генерал-майора Л.М. Енгельгард, учасника Російсько-турецької війни 
1787–1791 рр., у періоди затишшя якої відбувалося ось що: „Множество 
приехало жен русских генералов и полковников. Из числа знатнейших были: 
П. А. Потемкина, которой его светлость великое оказывал, внимание, гр. 
Самойлова, кн. Долгорукая, гр. Головина, кн. Гагарина; польского генерала 
жена, славившаяся красотою де Витт, потом бывшая замужем за графом 
Потоцким. Беспрестанно были праздники, балы, театр, балеты”22. Цей 
уровик дає інформацію щодо майбутньої графині Потоцької Софії і її розваги. 
Так, український історик-полоніст І. Кривошея ґрунтовно розглядає рецепцію 
графів Потоцьких у російських мемуарах і приходить до висновку, що „по-
перше, відображення життя й діяльності представників роду Потоцьких, 
більш репрезентоване в мемуаристиці першої половини ХІХ ст. По-друге, 
в щоденника, записках і спогадах можна виокремити два рівня часової 
інформації про Потоцьких: перший – це ті враження, які склалися в автора 
від безпосереднього спілкування з представниками цієї аристократичної 
родини; другий – це транслювання даних чи історій, сучасником яких автор 

19 Русские мемуары: Избранные страницы. 1800-1825 гг., сост. И.И. Подольский, Москва 
1989, с. 34-35.
20 Ibidem, с. 36.
21 С.В. Заневский, op. cit, с. 191.
22 Русские мемуары. Избранные страницы, XVIII век, cост., вступ, ст. и прим. И.И. Подольской; 
биогр. очерки В. В. Кунина и И. И. Подольской, Москва 1988, с. 272.
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не був і почув від інших людей. По-третє, у мемуарах поруч із висвітленням 
простої участі Потоцьких у суспільному житті зустрічаємо колоритні 
психологічні портрети, а інколи навіть описи, що характеризують фізичне 
здоров’я окремих осіб. По-четверте, найбільш розлогі й детальні фрагменти 
в щоденниках та мемуарах присвячені жінкам роду Потоцьких. По-п’яте, 
негативна чи позитивна оцінка окремих членів клану Потоцьких автором 
джерела залежала передусім від особистого контакту з особою, яка 
згадується”23.

В. Сирокомля наводить приклад Радзивілів, як одного зі шляхетних 
і найвпливовіших родів у державі: „Половина Литви опинилася в їх руках, 
на іншу вони здійснюють свій значний вплив як найвищі чини Литви”. 
Маючи необмежену владу, Радзівіли були удостоєні титулу князя, і хоча „цей 
закордонний титул не давав їх дому ніяких прав, але надавав магнату більшу 
вагу й вплив в очах шляхти”24.

При цьому в більшості мемуарів провідною є думка про надзвичайну 
жорстокість магнатів. Барон А.Е. Розен так відгукувався про них: „Дворяни 
або поміщики відрізнялися взагалі зухвалою зарозумілістю проти нижчих 
станів і бідних, і лестощами перед вищим і багатим. Суворо поводилися 
вони з селянами – як із рабами”25. Утім, багато хто з впливових шляхетських 
прізвищ, які підтвердили своє дворянство, активно займався благодійністю 
й був справжнім зразком шляхетської гідності й звання. Той же А.Е. Розен 
наголошував: „За те вже, якщо між ними зустрінеш освічену, виховану 
людину, то така в будь-якій країні була б окрасою суспільства”26.

Ґрунтуючись на нотатках Хелени Скірмунт, польсько-білоруської 
шляхтянки, родовід якої налічував понад шість століть, Б. Залеський робить 
висновок: „Сердечно щира скромність при великих здібностях і широкій 
освіченості, гаряча любов до всіх вищих шляхетських прагнень притягували 
всіх, хто до неї наближався. Її стосунки з домашніми та з усім сільським 
населенням були по-справжньому відданими й можуть слугувати прикладом. 
Маючи в серці глибоке почуття гідності й зобов›язань польського шляхетства, 
серцем й інстинктом прагнула до сільського робітничого класу”27. Маючи 
настільки глибоку повагу й турботу про долю свого селянства, вона не  
могла не підтримати його під час боротьби за поліпшення свого становища 
в 1863 р., за що, однак, була заслана урядом у Тамбов. У той суворий  
і поворотний у своєму житті момент, добираючись із Пінська до місця свого 
вимушеного поселення, Х. Скірмунт вела щоденник своєї подорожі, через 
десятиліття оброблений і виданий Б. Залеський28.

Ґрунтуючись на цих мемуарних записках цікаво простежити зміну 
ставлення до колись блискучої у своїй величі шляхтянки, змушеної залишити 

23 І. Кривошея, Польські аристократи Потоцькі (герб «Пилява») в дзеркалі щоденників та 
мемуарів російської еліти, „Гілея” (науковий вісник): Збірник наукових праць, вип. 25, гол.  
ред. В.М. Вашкевич, Київ 2009, с. 19.
24 Русские мемуары: Избранные страницы…, с. 93.
25 А.Е. Розен, Записки декабриста, Лейпциг 1870, с. 28-29.
26 Ibidem, с. 29.
27 Б. Залескі, З жыцця літвінкі: з лістоу і нататак (1823-1874), Мінск 2009, с. 89-90.
28 Ibidem, с. 169-247.
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все своє майно, близьких, і під суворим наглядом варти підкоритися волі 
верховного уряду. Прості росіяни ставилися до неї з настороженістю  
й побоюванням, уникали розмов, особливо на політичні теми, „точно  
знаючи ким я є, бо досить часто з гучної або тихої розмови в сусідньому  
салоні можна було дізнатися про мету моєї подорожі […]. У самих 
супроводжуючих паперах були передбачені найсуворіші приписи щодо 
мене”29.

Цікаво, що у внутрішніх губерніях Росії ставлення з боку місцевої 
влади до засланниці було набагато лояльнішим, ніж у „бунтівному краї”. 
„Найбільш зіпсоване чиновництво – наше власне”, – зазначила у своїх 
нарисах Х. Скірмунт. Вона з гіркотою описувала, як місцева шляхта  
з побоюванням ховала польські книги, оскільки їх читання було під суво-
рою забороною. Багато з тих, хто отримав підтвердження свого дворянського 
звання, не тільки з натхненням виконували цей указ, а й пройнялися глибоким 
презирством до декласованої шляхти, самі не підозрюючи про те, що ще 
зовсім недавно стояли з нею в одному ряду30. Дехто з росіян поважав її за 
благородне походження, незважаючи на те, що за наказом самого уряду вона 
була позбавлена дворянського звання31. Місцевий доглядач у Брянську (сам 
родом із Могильовського повіту) висловлював великий жаль із приводу того, 
що треба супроводжувати благородних осіб у настільки сором›язливому 
становищі: „Бідні люди, як же добре віддячили послужливістю […]. Мій 
несміливий доглядач-дозорець дуже мило охороняє мій від›їзд і непомітно 
просить у мене дозволу поцілувати руку”32.

Утім, ставлення до колишньої дворянки було досить різним навіть 
у Центральних губерніях Росії. І якщо „на простих сільських станціях 
супроводжуючих охоронців все частіше сприймали, як почесну гвардію», то 
в більш великих поселеннях «чернь мала підозрілий бридливий погляд” і навіть 
намагалася пограбувати віз33. Х. Скірмунт з образою писала, як простий 
поштовий староста злісно лаяв усіх поляків і погрожував їм швидкою 
розправою: „Ось тепер вам треба підкорятися справникам або поліції”. 
„Якась дворянка-росіянка дивиться на мене так злісно, ніби хоче розірвати 
[…]. Чомусь тут все недобрі люди”34. Вразило її й те, що повстання 1863 
року, зумовлене, як вона вважала, прагненням жителів Західних губерній 
поліпшити своє становище, в очах росіян виглядало „сліпим свавіллям 
декількох революціонерів”35. Таким чином, жителі більш віддалених від 
бунтівного краю губерній не тільки не були обізнані про дійсний перебіг там 
подій, а й мали неоднозначну думку про її жителів: від злісної ненависті до 
засланців за незгоду з політикою самодержавства до безмежної поваги до 
колишнього шляхетного походження.

Отже, друга половина XVIII ст. ознаменувалася для української 

29 Ibidem, с. 191, 204.
30 Ibidem, с. 178.
31 Ibidem, с. 183.
32 Ibidem, с. 194-195.
33 Ibidem, с. 201.
34 Ibidem, с. 198, 206.
35 Ibidem, с. 182.
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Наддніпрянщини, Речі Посполитої та усієї Європи потужними 
геополітичними зрушеннями, що мали своїм наслідком поділи Польської 
держави, входження її значної частини, включно з українськими, 
литовськими й білоруськими землями, до складу Росії, яка на той момент 
перетворилася на могутню континентальну імперію. За таких умов на 
особливу увагу заслуговують соціально-економічні та військово-політичні 
зміни, що супроводжували процес інкорпорації Південно-Західного краю. 
Насамперед це стосується такого соціального прошарку, як шляхта та магнати. 
Декласація першої й демагнатаризація – других зумовили метаморфозами 
в ментальних імперативах самих поляків, особливо дрібної та середньої 
шляхти. Про сприйняття російськими аристократами польської шляхетської 
ментальності можна дізнатися з мемуарної літератури XVIII-ХХ ст. Аналіз 
спогадів свідчить про те, що гонористість, пихатість, зверхність шляхтичів 
в уявленні російських дворян поступається місцем бажанню підлаштуватися 
під обставини, довести своє шляхетське походження (бо за інших умов 
прикро було для фрейлін спостерігати за босоногими шляхтянками, що самі 
йшли на базар у брудних спідницях), максимально лояльно поводити себе по 
відношенню до офіційної влади (не читати книг польською мовою), аби не 
вважатися неблагонадійним. Однак риторика змінюється в періоди сплесків 
польських національно-визвольних повстань, у яких шляхти брали активну 
участь. Що стосується магнатів, то в Російській імперії вони отримали право 
долучитися до державної служби, за ними залишалися їхні маєтки й статки, 
їх приймали при дворі, але за це вони мали платити відданістю й виконанням 
присяги перед російським троном. За інших умов – участі в антиурядових 
заходах – їм загрожувала конфіскація майна й позбавлення всіх титулів. 
Російська вдала репресивними заходами проти католицької й греко-
католицької церкви, польської освіти й мови зуміла вплинути на ментальні 
імперативи поляків, що й простежується в спогадовій літературі російських 
аристократів і самих шляхтичів. 
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Резюме

МЕНТАЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ ОЧИМА РОСІЙСЬКОЇ 
АРИСТОКРАТІЇ В ХІХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ СПОГАДОВОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ)

У статті представлено аналіз спогадової літератури (мемуари, 
щоденники, подорожні нотатки) російських, польських, білоруських авторів-
мемуаристів XVIII–ХІХ ст., у котрих ідеться про події, пов’язані з трьома 
поділами Речі Посполитої, інкорпорацією частини територій – Південно-
Західного краю – до складу Російської імперії та соціально-економічні 
(декласація, демагнатаризація) і військово-політичні (національно-визвольні 

МЕНТАЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ ШЛЯХТИ ОЧИМА РОСІЙСЬКОЇ...



92

повстання) наслідки цього входження для польської шляхти й магнатів. 
Особливу увагу приділено спогадам російських аристократів, у яких автори 
висловлюють своє бачення польської ментальності. Переважає сприйняття 
поляків як потенційних зрадників, бунтарів, пихатих і зверхніх, репресивні 
заходи щодо яких виправдані геополітичною ситуацією.
Ключові слова: ментальність, шляхта, російські аристократи, мемуари, 
щоденники, подорожні нариси, XVIII-ХІХ ст.

Streszczenie

MENTALNOŚĆ POLSKIEJ SZLACHTY W OCZACH ROSYJSKIEJ 
ARYSTOKRACJI W XIX W. (NA PODSTAWIE PAMIĘTNIKÓW)

W artykule dokonano analizy prac rosyjskich, polskich i białoruskich 
pamiętnikarzy XVIII-XIX w. (pamiętniki, dzienniki, notatki z podróży)  
o tematyce związanej z rozbiorami Rzeczypospolitej oraz inkorporacją części 
terytoriów południowo-zachodnich do składu Imperium Rosyjskiego. Ukazują 
one konsekwencje społeczno-ekonomiczne (deklasacja) i wojskowo-polityczne 
(powstania narodowowyzwoleńcze) rozbiorów dla szlachty i magnaterii polskiej. 
Szczególną uwagę przywiązuje się do pamiętników rosyjskich arystokratów,  
w których autorzy wyrażają wizję polskiej mentalności. Dominuje postrzeganie 
Polaków jako potencjalnych zdrajców, buntowników, pompatycznych  
i aroganckich ludzi, a dokonywane przez Rosjan przedsięwzięcia represyjne są 
uzasadnione sytuacją geopolityczną.
Słowa kluczowe: mentalność, szlachta, rosyjscy arystokraci, wspomnienia, 
pamiętniki, notatki z podróży XVIII-XIX w.

Summary

THE MENTALITY OF THE POLISH NOBILITY FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE RUSSIAN ARISTOCRACY IN THE 19TH 

CENTURY (ON THE MATERIAL OF MEMOIRS)

The analysis of memorial literature (memoirs, diaries, travel notes) of the 
Russian, Polish, and Belarusian authors-memoirists of the 18th – 19th cen. had 
been presented in the article. They had refered to the events associated with three 
divisions of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the incorporation of part of the 
Southwest territory to the Russian Empire. They had also shown socio-economic 
(declassification, demagnatarization) and military-political (national liberation 
uprising) consequences of this occurrence for the Polish nobility and magnates. 
Particular attention was paid to the memoirs of Russian aristocrats, where the 
authors had expressed their vision of Polish mentality. The Polish people percepted 
as potential traitors and rebels. The repressive measures against them had been 
justified by the geopolitical situation.
Keywords: mentality, nobility, Russian aristocrats, memoirs, diaries, travel notes, 
18th -19th cen.
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Ēriks Jēkabsons
(Łotewski Uniwersytet w Rydze)

POLACY W DZIEJACH MIĘDZYWOJENNEJ ŁOTWY  
(1918–1940)

Polacy stanowią jedną z historycznych mniejszości narodowych 
zamieszkujących ziemie współczesnej Łotwy. Najściślej związana z polską kulturą 
jest Łatgalia, czyli byłe Inflanty Polskie, a szczególnie jej część południowa. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że określenie „kultura polska w dziejach Łotwy” 
nie oznacza dokładnie tego samego co „mniejszość polska na Łotwie”1. Te 
dwa określenia nie są powiązane bezpośrednio, gdyż przedstawiciele aktualnej 
mniejszości polskiej nie są bezpośrednimi potomkami Polaków zamieszkującymi 
te ziemie w epoce nowożytnej (XVI-XVIII/XIX w.). Większość ziemiaństwa 
polskiego w pierwszych latach po utworzeniu Republiki Łotewskiej (1918-1920) 
przeniosła się do Polski. Na Łotwie pozostała jedynie drobna polska szlachta, 
w miastach nieliczna inteligencja i rzemieślnicy, a na wsiach nowopowstałe 
chłopstwo.

Polskie ziemiaństwo zamieszkujące na terenie Łatgalii (Platerowie, Mante-
ufflowie, Reuttowie, Romerowie, Borchowie, Mohlowie i inni) wywodziło się  
z niemieckich rodów rycerskich, które spolonizowały się w ciągu XVI-XVIII w. 
Oczywiście w czasie panowania na tych ziemiach Rzeczypospolitej dołączyli do 
nich również przedstawiciele polsko-litewskiej szlachty – Bujniccy, Sołtanowie 
i inni2. Poza tym na teren Inflant przybywali z Rzeczypospolitej nauczyciele, 
służący, urzędnicy czy rzemieślnicy narodowości polskiej, ale nie było ich wielu. 
Natomiast prawie nie było w tym czasie (XVI-XVIII w.) polskiego, litewskiego 
lub ruskiego osadnictwa wiejskiego3.

1 Vide: Ē. Jēkabsons, Polska mniejszość narodowa i kultura polska w historii Łotwy – perspektywa 
współczesna, [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012, s. 259-277.
2 O postawie politycznej ziemiaństwa polskiego w Latgale – vide: Ē. Jēkabsons, Zaangażowanie 
państwowo-polityczne szlachty polskiej z Latgalii w pierwszej ćwierci XX wieku, „Przegląd 
Wschodni” 1997, t. IV, z. 3(15), s. 513-522. Conf. M. Kowalski, Ludność polska w wieloetnicznych 
regionach Litwy, Łotwy i Białorusi, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2013, t. II,  
s. 211-212, 221-222.
3 M. Skujenieks, Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā: vēsturiski statistisks apcerējums 
par ēmigrāciju un imigrāciju Latvijā, Rīga 1930, s. 33-95; H. Szczechowicz, Łotwa w polskiej 
świadomości historycznej, „Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” 2014, t. X, s. 283;  
K. Leśniewska-Napierała, Działalność organizacyjna mniejszości polskiej na Łotwie (dawne Inflanty 
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Sytuacja zmieniła się w XIX w., kiedy to do majątków ziemiaństwa 
polskiego i rosyjskiego przybyło (lub zostało przesiedlonych przez władze) 
stosunkowo dużo chłopów prawosławnych, którzy osiedlali się obok miejscowej 
ludności wiejskiej (chłopów łotewskich i przybyłych tu w XVIII w. rosyjskich 
starowierców). W zaistniałych warunkach etnicznych znacząca część jeszcze 
nieświadomego narodowo chłopstwa łotewskiego stopniowo zaczynała używać 
języka białoruskiego lub polskiego. Wynikało to również z faktu, że w majątkach 
i w kościele panował tam język polski, we władzach gminnych – rosyjski.  
W rzeczywistości chłopi najczęściej mówili mieszaniną kilku języków: 
łotewskiego, polskiego, białoruskiego i rosyjskiego4. Istnieją liczne świadectwa 
o wspomnianym procesie, także w źródłach polskich. Bolesław Limanowski, 
który podczas dzieciństwa w latach 40-50-tych XIX w. mieszkał koło Krasławia, 
wspominał, że w wioskach „starzy gwarzyli jeszcze po łotewsku, lecz młodzież 
mówiła już po białorusku”. Natomiast w domach szlacheckich i w kościele 
używano języka polskiego5.

Proces polonizacji nasilił się jeszcze w czasie rosyjskich represji po 
powstaniu styczniowym. Katolickie chłopstwo z niechęcią odniosło się do prób 
narzucenia mu prawosławia i jeszcze mocniej garnęło się do polskich księży  
i ziemiaństwa, które dawało mu możliwość posyłania dzieci do półlegalnych 
prywatnych szkółek katolickich prowadzonych w majątkach. To właśnie w tym 
należy szukać korzeni mniejszości polskiej w Łatgalii6. Bazując na tym w latach  
30-tych XX w. kwestionowano wykazywaną w urzędowych statystykach liczeb-
ność Polaków, uznając, iż wśród nich są spolonizowani Łotysze i Białorusini. 
Głównym argumentem było to, że do Łatgalii chłopi polscy nigdy nie przybywali 
masowo lub w większych grupach (w rzeczywistości do niektórych majątków 
właściciele przesiedlali pewną, niedużą ilość chłopów z Polski, co udowadniają 
poszczególne ankiety spisu ludności z 1897 r.)7. Pewnym wyjątkiem była znacząca 
liczba Polaków przybyłych do powiatu iłłuksztańskiego (Ilūkste) w guberni 
kurlandzkiej (gdzie nie działał zakaz zakupu ziemi przez Polaków, wprowadzony 
po powstaniu 1863 r.) w ostatniej ćwierci XIX w.8 

O pewnej podstawie tego rozważania świadczyła także łatwość, z jaką 
znaczna część mieszkańców niektórych gmin zmieniała swoją narodowość 
podczas kolejnych spisów ludności w okresie międzywojennym, pod wpływem 
jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Na przykład, w gminie krasławskiej 
(Krasław; Krāslava) w 1925 r. było 984, w 1930 r. – 1266, a w 1935 r. – 647 
Polaków, w gminie posińskiej (Posyń; Pasiene) w 1925 r. – 1124, w 1930 r. – 1814, 

Polskie), „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2016, t. V, s. 191.
4 F. Kemps, Latgales likteņi, Rīga 1938, s. 75-115.
5 B. Limanowski, Pamiętniki (1835-1870), Warszawa 1957, s. 48.
6 F. Kemps, op. cit., s. 98-104; M. Kowalski, op. cit., s. 222-223; K. Leśniewska-Napierała, op. cit., 
s. 192-193. 
7 M. Skujenieks, op. cit., s. 52-60.
8 Ē. Jēkabsons, Skład narodowościowy mieszkańców 6 gmin powiatu iłłuksztańskiego w XIX-XX 
w. jako główny powód sporu terytorialnego między Łotwą a Polską w okresie międzywojennym, 
[w:] Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, t. I, red. M. Liedke, J. Sadowska,  
J. Trynkowski, Białystok 1999, s. 225-233; M. Kowalski, op. cit., s. 212-213.
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a w 1935 r. – 863, itd.9 Z kolei przedstawiciele polskich organizacji twierdziły, 
że liczba Polaków jest sztucznie zaniżona i również to twierdzenie miało pewne 
podstawy (szczególnie po przewrocie państwowym w 1934 r., kiedy miała miejsce 
letonizacja wszystkich sfer życia). Faktem jest, że większa część osób „chwiejnych” 
narodowościowo da się określić jako tzw. tutejsi, znani w historiografii polskiej 
kresów wschodnich, którzy łatwo poddawali się wpływowi w kwestii określenia 
swojej narodowości. W wypadku „tutejszych” Łotwy, ich przynależność narodową 
trudno było ustalić nawet według języka codziennego, ponieważ często składał 
się on jednocześnie z elementów języka polskiego, rosyjskiego, białoruskiego 
i łotewskiego. Warto jednak odnotować, że znaczna ilość „spolonizowanych” 
okazywała żywy sprzeciw wobec prób ich letonizacji w okresie międzywojennym 
przez czynniki państwowe Republiki Łotewskiej, co oznaczało, że wiele z tych 
osób, nie zważając na swoje łotewskie nazwiska, wyraźnie określało się jako 
Polacy, mając polską świadomość narodową10.

W każdym razie w końcu XIX w. Łatgalii przestało być jedynym okręgiem 
Łotwy, zamieszkanym przez skupiska Polaków albo chłopów łotewskich 
mówiących językiem polskim. W wyniku rozwoju przemysłu Polacy z sąsiednich 
guberni (przede wszystkim: witebskiej, wileńskiej i kowieńskiej) zaczęli napływać 
również do Rygi i Liepāja (Lipawy). W 1897 r. ich liczba (w tej ewidencji 
rejestrowano nie narodowość, lecz język używany w rodzinie) w Rydze osiągnęła 
13 415 osób (w 1913 – już 45 562), a w Liepāja – 6015 osób (na całym terytorium 
dzisiejszej Łotwy – 65 056). Należy zaznaczyć, że właśnie podczas ewidencji 
ludności z 1897 r. w Łatgalii Południowej oraz w powiecie iłłuksztańskim 
odnotowano chłopów mówiących po polsku lub białorusku o łotewskich imionach 
i nazwiskach11.

Polskie życie społeczne w II poł. XIX w. rozwijało się przede wszystkim  
w Rydze. Już w 1878 r. działalność społeczną rozpoczęło polskie Rzymskokatolickie 
Towarzystwo Dobroczynności. Później powstało jeszcze kilka organizacji  
o różnym charakterze – towarzystwa wzajemnej pomocy, oświatowe czy korporacje 
studenckie. W Rydze działało kilka polskich prywatnych szkół podstawowych,  
a od początku XX w. dwa gimnazja (koedukacyjne Emilii Lichtarowicz i żeńskie 
Anny Jastrzębskiej). W 1906 r. powstało tam też Polskie Towarzystwo „Oświata”, 
którego głównym celem było zorganizowanie polskiego systemu edukacji na 
Łotwie. Jednak I wojna światowa zmieniła zwykły tryb życia. Zakłady, uczelnie 
i inne instytucje państwowe i prywatne zostały ewakuowane do Rosji, a wraz  
z nimi wielu Polaków, na miejsce których chwilowo przybywali uchodźcy wojenni 
z Litwy12. 

9 Wiȩcej na ten temat: Ē. Jēkabsons, Poļi Latvijā, Rīga 1996.
10 Ā. Erss, Latvieši runā krieviski, Dievu lūdz poliski un nezin, kādai tautībai pieder, „Jaunākās 
Ziņas” 1937/25; LVVA, f. 3235, 1/22. apr., 694. l., k. 76-81.
11 Первая всеобщая перепiсь Россiйской имперiи, 1897 г. Курляндская губерния, СПб. 1905,  
c. 78; Первая всеобщая перепiсь Россiйской имперiи, 1897 г. Лифляндская губерния, СПб. 1905, 
c. 78; Перепiсь населенiя в г. Риге и Рижском патрiмональном округе от 5 декабря 1913 г., 
Рига 1914, c. 21; Первая всеобщая перепiсь Россiйской имперiи, 1897 г. Витебская губерния, 
СПб. 1903, c. 260.
12 Ē. Jēkabsons, Das Riga der Polen, [in:] Riga. Portrait einer Vielvölkerstadt am rande des 
Zarenreiches 1857-1914, hrsg. E. Oberländer, K. Wohlfart, Paderborn-München-Wien-Zürich 2004, 
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18 listopada 1918 r. w Rydze została proklamowana niepodległa Republika 
Łotewska, lecz jej Rząd Tymczasowy dopiero latem 1919 r. uzyskał kontrolę 
nad krajem, a latem następnego roku zakończył działania wojenne prowadzone 
przeciwko Armii Czerwonej13. W niepodległej Łotwie Polacy stanowili czwartą pod 
względem liczebności mniejszość narodową po Rosjanach, Niemcach i Żydach14. 
Wszystkie mniejszości do 1934 r. miały prawie nieograniczoną swobodę rozwoju 
politycznego, społecznego i kulturalno-oświatowego. Niemcy, Żydzi, Rosjanie 
i Polacy mieli swoich przedstawicieli w parlamencie Łotwy (Saeimie). Pewne 
zmiany dały się odczuć po przewrocie państwowym z 15 maja 1934 r., kiedy premier 
Kārlis Ulmanis zawiesił działalność parlamentu, tworząc ustrój autorytarny. Jedną 
z podstawowych zasad działalności tego ustroju była letonizacja wszystkich sfer 
życia politycznego, czego nie mogły nie odczuć mniejszości narodowe. Jednak 
mogły nadal kontynuować swoją działalność oświatową i społeczną15.

Według spisów ludności w 1920 r. na Łotwie było 52 244 Polaków,  
w 1925 r. – 51 143, w 1930 r. – 59 374, a w 1935 r. – 48 94916. Spośród 52 244 
Polaków (3,4 % ogółu ludności) odnotowanych w spisie z 1920 r., 40 782 
osoby błyi obywatelami Łotwy. W Rydze mieszkało 7935 Polaków (4,3% ogółu 
mieszkańców miasta), w Liepāja – 2904 (5,6%), Daugavpils – 8178 (28,3%), 
Grīva – 855 (34,8%), Krāslava – 506 (14,2), Rēzekne – 1231 (12,3%). Większość 
Polaków – 72,7% w 1920 r. pracowała w rolnictwie (głównie w Łatgalii i powiecie 
Ilūkste). W przemyśle było zatrudnionych 10,4%, a w transporcie – 4,2%. Odsetek 
osób umiejących czytać wśród Polaków w 1920 r. wynosił 57,7%, a piętnaście lat 
później już 82%. Językiem łotewskim w 1920 r. władało tylko 29,4% Polaków 
(przeważnie w Rydze i Liepāja), ale w 1935 r. liczba ta wzrosła kilkakrotnie17. 
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w końcu 1921 r. pisało, że w Łatgalii 
wśród większości Polaków tylko kilkadziesiąt osób ma wyższe wykształcenie,  
a kilkaset – średnie, pozostałych określono mianem „ciemnej masy” (analfabeci). 
Prawidłowy język polski słychać było tylko w kościele. W miastach Polacy mówili 
mieszaniną języka polskiego i rosyjskiego, a na wsi – w języku białoruskim. 
Zgodnie z oceną ministerstwa były to skutki rusyfikacji18, z czym można się 
zgodzić tylko częściowo. Swoje znaczenie miały procesy wzajemnego mieszania 
się narodowości w Łatgalii, pod wpływem różnych czynników. Bezpośrednim 
świadectwem tego była duża ilość łotewskich nazwisk w spisach absolwentów 
polskich szkół w okresie międzywojennym19. 

s. 191-214, 262-266; K. Leśniewska-Napierała, op. cit., s. 193-194.
13 Ē. Jēkabsons, Powstanie niepodległej Łotwy, jej położenie w regionie oraz stosunki z Polską  
w latach 1918-1920, [w:] Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 
1999, s. 166-180; idem, Rok 1918 na Łotwie. Okupacja niemiecka i tendencje niepodległościowe, 
[w:] Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, 
Białystok 2010, s. 33-39.
14 K. Leśniewska-Napierała, op. cit., s. 194.
15 Ibidem.
16 Latvijas statistikas gada grāmata. 1929, Rīga 1930, s. 3-5; Latvijas statistikas gada grāmata. 1936, 
Rīga 1937, s. 8-11.
17 Latvijas statistiskā gada grāmata. 1920, Rīga 1921, s. 10, 13, 21, 36; Latvijas statistikas gada 
grāmata. 1939, Rīga 1939, s. 9.
18 AAN, Kolekcja odpisów dokumentów, t. IV, k. 197.
19 Więcej na ten temat: Ē. Jēkabsons, Szkolnictwo polskie na Łotwie, [w:] Rola mniejszości narodowych 
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W latach międzywojennych niektórzy polscy naukowcy i politycy z powodów 
politycznych zwiększali liczbę Polaków na Łotwie do 80 000 i nawet 120 000 
osób. Władysław Studnicki-Gizbert (ur. w Dyneburgu), znany ze swoich skrajnie 
reakcyjnych poglądów w stosunku do Litwy i Łotwy, twierdził, że w samej tylko 
Łatgalii Polaków jest 70 000,20 a Edward Maliszewski usiłował udowodnić, że 
Polacy stanowią tam co najmniej 18,47% ogółu ludności21. Współczesny historyk 
polski Janusz Albin stwierdza, że Maliszewski „doliczył” do Polaków wszystkich 
niełotyszów–katolików w jednym z powiatów i połowę Białorusinów–katolików 
w dwóch pozostałych powiatach22. Zupełnie nie brano pod uwagę miejscowych 
warunków, pod wpływem których narodowo nieświadome chłopstwo w 1897 r.  
wiarę katolicką kojarzyło z narodowością polską. Nie brano także pod uwagę 
wzrostu świadomości narodowej Łotyszów na początku XX w. oraz wyjazdu 
znacznej liczby Polaków w latach 1914-1920. Z kolei władze łotewskie w 1921 r.  
uważały, że liczba Polaków została sztucznie zwiększona przez czynniki 
zewnętrzne23. Jednak dane liczbowe spisów ludności, przeprowadzonych w latach 
20-tych i 30-tych (oprócz ostatniego spisu z 1935 r., podczas którego w niektórych 
gminach powiatu Ilūkste sfałszowano dane, ze względów politycznych24) należy 
uważać za mniej więcej obiektywne i odpowiadające stanowi rzeczy.

Wracając do danych statystycznych należy odnotować, że w latach 30-tych 
ponad połowa Polaków mieszkała już w miastach. W 1930 r. odsetek Polaków 
przekraczał 20% w Daugavpils, Krāslava i Ilūkste, a najwięcej ich było w Rydze 
– 16 571 osób (4,4% ogółu mieszkańców stolicy). Wzrastała też liczba Polaków 
mających obywatelstwo łotewskie – w 1935 r. takich osób było 42 390 (86,6% 
ogółu Polaków na Łotwie). Z pozostałych 6559 Polaków mieszkających na Łotwie 
4771 osób było obywatelami II Rzeczypospolitej, 1271 było bezpaństwowcami 
(„nanseniści” – właściciele paszportów międzynarodowych), a 517 posiadało 
obywatelstwo Litwy, Niemiec, Estonii lub ZSSR. Również po 1920 r. odnotowano 
wśród Polaków mieszkających na Łotwie tendencje ujawnione podczas pierwszego 
spisu ludności: w 1935 r. w rolnictwie pracowało 12 818 (47%), przemyśle 
– 8112 (24%), handlu – 1641 i transporcie – 928 osób narodowości polskiej25.  
W sumie położenie ekonomiczne Polaków, podobnie, jak poziom wykształcenia, 
w porównaniu z mniejszością niemiecką i żydowską (obficie reprezentowaną 
wśród właścicieli fabryk i firm, lekarzy, prawników itp.), nie było mocne (istniały 
tylko nieliczne, w zasadzie nieduże firmy polskie, które szeroko reklamowano  
w polskiej prasie). 

Jednak realnie liczebność Polaków na Łotwie w latach 30-tych była większa, 

w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, red. A. Bilewicz, S. Walasek, Wrocław 1998,  
s. 353-358.
20 S. Thugutt, Polska i Polacy, Warszawa 1915, s. 20; W. Wakar, Rozwój terytorialny ludności 
polskiej, cz. 3, Kielce 1917, s. 42; W. Studnicki, Zarys państw bałtyckich. Finlandja, Łotwa, Estonja, 
Warszawa 1924, s. 94.
21 E. Maliszewski, Polacy i Polskość na Litwie i Rusi, Warszawa 1916, s. 20; idem, Polacy na Łotwie, 
Warszawa 1922, s. 14.
22 J. Albin, Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919-1940, Wrocław 1993, s. 14.
23 LVVA, f. 2574, 3. apr., 92.l., k. 113.
24 LVVA, f.1308, 12. apr., k. 12777-12780 (ankiety mieszkańców gminy demeńskiej).
25 LVVA, f. 5622, 1. apr., 16. l., k. 4; Latvijas statistiskā gada grāmata. 1939, Rīga 1939, s. 9.
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ponieważ z Polski na prace sezonowe i okresy dłuższe przybywali robotnicy rolni, 
którzy nie byli rejestrowani w spisach ludności. W momencie rozpoczęcia II wojny 
światowej na Łotwie było 26 000 takich robotników, z których część pozostała tu 
na stałe. Większość z nich pochodziła z województw kresowych, wobec czego 
z pewnością można stwierdzić, że część z nich była Białorusinami, jednak  
w świadomości społeczeństwa łotewskiego wszyscy byli „Polakami”. Ponieważ 
przeważnie byli to chłopi najbiedniejsi – najmniej wykształceni, zdarzało 
się, że przekraczali przepisy prawa, co zostawiło swój ślad w obrazie Polaka  
w świadomości ludności miejscowej26.

Już od 1919 r. Polacy byli reprezentowani w tymczasowym ciele 
ustawodawczym – Radzie Narodowej Łotwy, a od 1922 r. parlamencie27. Polacy 
byli też wybierani do samorządów Rygi, Liepāja, Daugavpils oraz mniejszych 
miast i gmin w Latgale i powiatu Ilūkste28. Według propozycji poselstwa polskiego 
w Rydze w 1922 r. z okazji wyborów do Saeimy utworzono Związek Polaków 
na Łotwie, który był jedyną polską organizacją polityczną w państwie (w 1932 r. 
organizacja zmieniła nazwę na Polskie Zjednoczenie Narodowe na Łotwie). Liczba 
oddawanych głosów za polską listę w wyborach do Saeimy stopniowo rosła, jednak 
nie przekroczyła 17 000, co dawało prawo do 2 miejsc w parlamencie. Należy 
odnotować, że deputowany Jan Wierzbicki przez kilka lat był wiceministrem spraw 
wewnętrznych Łotwy, a oprócz niego w Saeimie zasiadali Jarosław Wilpiszewski 
i Władysław Łapiński. Polskie Zjednoczenie Narodowe zostało zamknięte wraz  
z innymi organizacjami politycznymi po przewrocie w 1934 r. 

Od 1919 r. na Łotwie istniało polskie szkolnictwo – szkoły podstawowe, od 
początku lat 20-tych trzy gimnazja, później – także szkoła rzemieślnicza. W 1921 r.  
został utworzony Zarząd Polskiego Szkolnictwa (obok już istniejących zarządów 
rosyjskiego, żydowskiego i niemieckiego) w Ministerstwie Oświaty, który do  
1934 r. kierował pracą tych szkół (po przewrocie 1934 r. w ministerstwie pracowali 
tylko odpowiedni referenci do spraw czterech większych mniejszości narodowych). 
W 1931 r. liczba polskich szkół i uczniów była najwyższa – odpowiednio: 49  
i 5992. Jednak później stopniowo malała. Po 1934 r. drogą połączenia kilku szkół 
liczby zmniejszyły się – w 1939 r. na Łotwie było 18 polskich szkół i 2149 uczniów. 
Wielu Polaków po ukończeniu gimnazjów studiowało na uczelniach wyższych 
na Łotwie i w Polsce (na przykład w 1929 r. w Polsce studiowało 120 Polaków  
z Łotwy)29. 

Szczególnie żywa była działalność społeczno-kulturalna. Polskie 
organizacje społeczne wznowiły albo rozpoczęły swoją działalność już w 1919 r.  

26 LVVA, f. 2574, 3. apr., 3310. l., k. 127, 137; Ē. Jēkabsons, Uchodźcy wojskowi i cywilni z Polski 
na Łotwie 1939-1940, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1995, t. XXX,  
s. 147-148.
27 Ē. Jēkabsons, Prawnicy polscy – posłowie w Saeimie Łotwy (1922-1934), „Palestra. Pismo 
Adwokatury Polskiej” 2002, nr 11/12, s. 79-85.
28 LVVA, f. 3723, 2. apr., 146. l., k. 111, 233, 362; ibidem, 1042. l.
29 Ē. Jēkabsons, Polskie, białoruskie i litewskie szkolnictwo na Łotwie w okresie międzywojennym, 
[w:] Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu 
polsko-litewsko-białoruskim, red. W. Śleszyński Białystok 2007, s. 211-221; idem, Szkolnictwo 
polskie na Łotwie w okresie międzywojennym, „Biuletyn Historii Wychowania” 1997, nr 1-2 (5-6),  
s. 43-48; K. Leśniewska-Napierała, op. cit., s. 195.
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w Liepāja i Rydze, a w 1920 r. – w Daugavpils. Początkowo przeważnie były 
to organizacje charytatywne, oświatowe i katolickie, później także młodzieżowe, 
muzyczne, zawodowe (nauczycielska), rolnicze, sportowe (sportowcy polskiego 
klubu „Reduta” osiągali dobre wyniki na poziomie państwowym, kilku z nich 
reprezentowało Łotwę w zawodach międzynarodowych). Działał Teatr Polski  
i kilka teatrów kukiełkowych. Ogółem w całym kraju funkcjonowało wówczas 
ok. 30 polskich towarzystw kulturalnych. Od początku lat 20-tych działały polskie 
drużyny harcerskie w ramach łotewskiego skautingu. Organizacje te do września 
1939 r. miały stały kontakt z Polską (szczególnie z położonym stosunkowo 
niedaleko Wilnem). W 1938 r. drogą połączenia sześciu organizacji został 
utworzony Związek Polaków na Łotwie, który liczył ponad 3400 osób i kierował 
polskim życiem społecznym. Celami związku były: obrona praw mniejszości 
narodowych na Łotwie, rozwój działalności oświatowej i kulturalnej łotewskich 
Polaków oraz zwiększanie ich świadomości narodowej30. Od 1922 do 1940 r. 
na Łotwie wydawano również polską prasę, w tym: „Głos Polski” i „Tygodnik 
Polski”31.

Już podczas walk wyzwoleńczych wielu Polaków walczyło w szeregach 
armii łotewskiej. Dziewięciu z nich za bohaterstwo zostało nagrodzonych 
najwyższym odznaczeniem bojowym – Orderem Lāćplēsisa32. W czasie pokoju 
Polacy aktywnie włączyli się do działalności społeczeństwa łotewskiego, będąc 
wybitnymi artystami, malarzami itd. Na Łotwie mieszkała poetka Olga Daukszta, 
malarka Zofia Romerówna. Z kolei w Polsce było wiele osób pochodzących  
z terytorium Łotwy. Najbardziej znani wśród nich byli potomkowie ziemiaństwa 
lub inteligencji inflanckiej – politycy: Bolesław Limanowski i Władysław 
Studnicki czy poetka Kazimiera Iłłakowiczówna. Mniej znane jest powiązanie 
z Łotwą bohatera polskiego września – kpt. Bolesława Raginisa, urodzonego  
i wychowanego koło Krasławia (Krāslava).

Polacy brali też udział w życiu społeczno-politycznym Łotwy, czego 
dowodem było nagrodzenie kilku z nich (działaczy społecznych) orderami 
państwowymi33. W szeregach paramilitarnej organizacji „Aizsargów” (według 
zadań i celów podobnej do polskiego „Związku Strzeleckiego”) w 1938 r. były 
173 osób narodowości polskiej (w tym – 53 kobiety). Stosunkowo wielu Polaków 
było wśród zawodowych żołnierzy armii łotewskiej – oficerów i podoficerów,  
a także w policji. W batalionie ochrony granicy na byłej granicy łotewsko-polskiej 
na początku 1940 r. służyło 15 Polaków (dla porównania, w tej jednostce był tylko 
jeden Litwin)34. 

30 J. Albin, op. cit.; Ē. Jēkabsons, Mniejszość polska w Republice Łotewskiej, [w:] Polacy na Łotwie, 
red. E. Walewander, Lublin 1993, s. 151-172; idem, Związek Polaków na Łotwie [1938-1940], „Polak 
na Łotwie” 1997, nr 27-28, s. 9-10; ibidem, nr 29, s. 7-8; K. Leśniewska-Napierała, op. cit., s. 195.
31 Ē. Jēkabsons, Wydawnictwa i prasa polska na Łotwie w latach 1918-1940, „Białostocczyzna” 
2000, nr 3-4, s. 79-88; K. Leśniewska-Napierała, op. cit., s. 195.
32 Na podstawie materiałów: LVVA, f. 1304, 1. apr. (teki osobiste kawalerów orderu Lāčplēsis’a). 
Więcej na ten temat: Ē. Jēkabsons, Polacy – kawalerowie orderu Lāčplēsis’a, „Polak na Łotwie” 
1992, nr 2, s. 19-21; ibidem, nr 3, s. 18-19; ibidem, nr 4, s. 16-17; ibidem, nr 5, s. 17; ibidem 1993, 
nr 1, s. 18; ibidem, nr 6, s. 11-12. 
33 Ē. Jēkabsons, Życiorysy wybitnych Polaków: [rzeźbiarz profesor] Konstanty Ronczewski, „Polak 
na Łotwie” 1992, nr 5, s. 18-19.
34 LVVA, f. 1640, 1. apr., 657. l., k. 2; ibidem, 1373. f., 2. apr., 1991. l. Więcej na ten temat:  
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Po rozpoczęciu II wojny światowej działalność społeczna Polaków na 
Łotwie nie zmalała, nie zważając na zamknięcie polskiego poselstwa w Rydze. 
Na odwrót – Polacy i polskie organizacje zintensyfikowały swoją działalność. 
Udzielano pomocy ponad 1500 internowanym żołnierzom Wojska Polskiego 
i kilkuset uchodźcom cywilnym z Polski35. Już w pierwszych dniach września 
1939 r. kilku przedstawicieli młodzieży polskiej usiłowało ochotniczo zgłosić 
się do Wojska Polskiego, lecz poselstwo RP w Rydze i konsulat w Daugavpils 
były zmuszone im odmówić – później założyli oni tajną organizację „Wyzwolenie 
Polski”36. 

W czerwcu 1940 r. na terytorium Łotwy wkroczyła Armia Czerwona,  
a w sierpniu nastąpiła aneksja kraju przez ZSRR. Już w lipcu i sierpniu rozpoczęły 
się represje NKWD przeciwko obywatelom Łotwy. Wśród nich byli także Polacy, 
którzy w większości przyjęli okupację kraju z rozpaczą i obawą o przyszłość. 
Wśród aresztowanych i wysłanych na Syberię (w czasie masowej deportacji 
ludności 14 VI 1941 r. i wcześniej) oraz zamordowanych z wyroków trybunałów 
było wielu Polaków, głównie przedstawicieli inteligencji, działaczy społecznych, 
księży, oficerów łotewskiej armii, policjantów, aizsargów. W ciągu pierwszego 
półrocza 1940 r. zamknięto prawie wszystkie organizacje społeczne. Działalność 
kontynuowały tylko szkoły mniejszościowe, chociaż rozpoczęto w nich działalność 
rusyfikacyjną37.

22 czerwca 1941 r. rozpoczęła się wojna Niemiec i ZSSR. Mieszkańcy 
Łotwy po raz kolejny w ciągu roku znaleźli się w tragicznej i ciężkiej sytuacji. 
Stosunek władz niemieckich do mniejszości narodowych był zróżnicowany. 
Zezwolono na działalność społeczno-polityczną antybolszewickich organizacji 
rosyjskich i białoruskich, natomiast niemal jednoznacznie wrogo ustosunkowano 
się do Polaków oraz oczywiście do Żydów (w latach 1941–1942 zamordowano 
na Łotwie od 60 000 do 70 000 Żydów). Zgodnie z przeprowadzonym w 1943 r.  
przez niemieckie władze okupacyjne spisem ludności w generalnym okręgu 
Łotwy mieszkało 38 191 Polaków – znacznie mniej, niż podczas ostatniego 
spisu ludności w 1935 r. Ponieważ w międzyczasie Polacy raczej nie emigrowali,  
a wprost przeciwnie na Łotwie znalazła się pewna liczba byłych polskich 
robotników rolnych, których wcześniej – z uwagi na to, że byli cudzoziemcami – 
nie zarejestrowano, wobec tego należy uznać, że w warunkach okupacji niemieckiej 
dla wielu Polaków (lub osób, które uważały się za Polaków) wygodniejsze było 
podawać się za Białorusinów (ich liczba w 1943 r. wzrosła do 40 699), Litwinów 
(24 158 osób) lub Łotyszy38. 

Ē. Jēkabsons, Bracia Gajdamowicze – żołnierze armii Łotewskiej, „Polak na Łotwie” 1993, nr 2,  
s. 24-26; idem, Polacy – oficerowie Armii Łotewskiej (1918-1940), „Polak na Łotwie” 1993, nr 6,  
s. 13-15.
35 LVVA, f. 3235, 1/1. apr., 502. l., k. 13. Więcej na ten temat: Ē. Jēkabsons, Internowanie żołnierzy 
polskich na Łotwie 1939-1940, [w:] Internowanie żołnierzy polskich w latach II wojny światowej, 
red. T. Dubicki, T. Panecki, Tarnowskie Góry 2004, s. 109-128.
36 C. Chlebowski, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, s. 216.
37 N. Liberys, Polacy na Łotwie w okresie drugiej wojny światowej, „Niepodległość” [Nowy York-
Londyn] 1985, t. XVIII, s. 160-163; Ē. Jēkabsons, Polacy Łotwy w okresie okupacji sowieckiej 1940-
1941, „Polak na Łotwie” 2008, nr 2, s. 14-19; K. Leśniewska-Napierała, op. cit., s. 196.
38 B. Mežgailis, V. Gailītis, Latvijā dzīvojošie etnosi un to cilvēku skaits 1897.-1989. Gada, Rīga 
1990, s. 16.
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Odnośnie do szkolnictwa to jesienią 1942 r. niemieckie władze okupacyjne 
pozwoliły na otwarcie polskiej szkoły podstawowej w Rēzekne (70 uczniów),  
w grudniu tego samego roku w Daugavpils (początkowo około 310, a w 1944 r. 
– nawet 500 uczniów), a w marcu 1943 r. w Rydze (około 80 uczniów). Oprócz 
tego od początku 1943 r. pracował polski komplet w gminnej szkole w Puša  
(w Łatgalii) z 33 uczniami. Różnica w porównaniu z okresem przedwojennym 
była ogromna i wynikała z oczywistych powodów. Z kolei liczba preferowanych 
przez władze okupacyjne szkół białoruskich wzrosła niezmiernie, jednak nawet ich 
kierownictwo przyznawało, że uczniowie rozmawiają po polsku39. Niewątpliwie 
stosunek Polaków do reżimu okupacyjnego był wrogi. Od 1941 r. na Łotwie 
działała sieć wywiadowcza i dywersyjna Związku Walki Czynnej, później Armii 
Krajowej. Wielu Polaków za działalność konspiracyjną zostało aresztowanych 
przez Gestapo, zamordowanych albo zamkniętych w obozach koncentracyjnych40.

Jednak szczególna sytuacja Łotwy podczas II wojny światowej wywołała 
osobliwe podejście Polaków z Łotwy do tych wydarzeń. W wyniku krwawych 
represji władzy radzieckiej w latach 1940–1941 r., Niemcy w czerwcu i lipcu 
1941 r. na ziemi łotewskiej po raz pierwszy byli witani jako wyzwoliciele i to nie 
tylko przez Łotyszów. Zgodnie ze świadectwem polskiego działacza społecznego 
Napoleona Liberisa Polacy przyjęli klęskę Armii Czerwonej z ulgą41. Wielu 
żołnierzy polskiej narodowości służących w Armii Czerwonej latem 1941 r. 
weszło w skład oddziałów partyzanckich, zwalczających cofające się oddziały 
bolszewickie42. Zadziwiającym jest także znalezienie się pewnej ilości polskich 
ochotników w szeregach policji pomocniczej miast Łatgalii – przynajmniej 
czterech jesienią 1941 r. służyło w policji w Daugavpils, a jeden w Rēzekne43,  
a w 1943 r. także w Legionie Łotewskim zorganizowanym przez Niemców do 
walki na froncie wschodnim44. 

W końcu wojny wielu Polaków (wraz z setkami tysięcy Łotyszów), chroniąc 
się przed drugą okupacją radziecką, porzuciło ojczyznę i udało się na Zachód. 
Natomiast pozostali na Łotwie podlegali kolejnym represjom radzieckim. Należy 

39 Ē. Jēkabsons, Szkoły polskie na Łotwie w czasie okupacji niemieckiej (1941-1944), „Polak na 
Łotwie” 2011, nr 1; idem, Poļu skolas Latvijā vācu okupācijas laikā 1941.-1944. Gada, „Vēsture: 
avoti un cilvēki. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIV starptautisko zinātnisko 
lasījumu materiāli. Vēsture VIII. Proceedings of the 13th Scientific Readings of the Faculty of 
Humanities. History VIII” 2004, s. 63-70; K. Leśniewska-Napierała, op. cit., s. 196.
40 C. Chlebowski, op. cit., s. 213-229; idem, Wachlarz, Warszawa 1983, s. 209-233; M. Cygański, 
Polski ruch oporu na Łotwie w czasie II wojny światowej, [w:] Polacy na Łotwie, red. E. Walewander, 
Lublin 1993, s. 253-272; F. Skierszkan-Skierski, Walka polonii ryskiej w podziemiu polskim, „Polak 
na Łotwie” 1992, nr 7, s. 24-26; ibidem, 1993, nr 13, s. 19-23; Ē. Jēkabsons, Ogólna sytuacja 
Polaków Łotwy w czasie okupacji niemieckiej, ibidem 2007, nr 2, s. 26-27; idem, Polski ruch oporu 
w Dyneburgu w 1941 roku, ibidem, nr 3, s. 26-28; ibidem, nr 4, s. 24-27.
41 N. Liberys, op. cit., s. 160-163. 
42 Ē. Jēkabsons, The destiny of the 24th Territorial Riflemen Corps in June–July 1941, „Echa 
Przeszłości” 2007, t. VIII, s. 165-170.
43 LVVA, f. 1371, 1. apr., 31. l., k. 122; ibidem, f. 1398, 1. apr., 31. l., k. 1; ibidem, 25. l., k. 18; 
Ē. Jēkabsons, Polacy na Łotwie podczas okupacji niemieckiej (1941-1945), [w:] Polska i kraje 
bałtyckie. Wybrane problemy z dziejów Polski i krajów bałtyckich w XX w., red. A. Adamczyk,  
D. Rogut, Piotrków Trybunalski 2011, s. 157-200.
44 J. Vaivods, Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī, Rīga 1990 (Wspomnienia kardynała J. Vaivodsa).
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zaznaczyć, że Polacy aktywnie uczestniczyli w łotewskim antyradzieckim ruchu 
partyzanckim. Oprócz tego byli jedyną grupą narodowościową, która na Łotwie 
zorganizowała własną grupę partyzancką pod dowództwem dwóch miejscowych 
chłopów łotewskiego pochodzenia – Bronisława i Józefa Vorslavów (Worsławów)45 

W latach 1945–1989 Polacy łotewscy wraz z Łotyszami i innymi grupami 
narodowymi na Łotwie przeszli przez proces sowietyzacji i rusyfikacji. W 1948 r.  
zamknięto polską szkołę w Daugavpils, a w 1949 – w Rydze. Co prawda ze 
wszystkich tradycyjnych mniejszości narodowych tylko liczba Polaków pozostała 
podobna do przedwojennej (w 1959 r. – 52,8, 1970 – 63,0, 1979 – 62,7, 1989  
– 60,4 tysięcy), jednak w wyniku rusyfikacji i kolonizacji ich odsetek wśród 
mieszkańców Łotwy zmniejszył się z 2,8% w 1959 r., do 2,3% w 1989 r. 
Mimo to Polacy na Łotwie znowu stanowią czwartą według liczebności grupę 
narodowościową, lecz teraz – po Rosjanach, Białorusinach i Ukraińcach, zaś na 
terenie Łatgalii – drugą (7% miejscowej społeczności) po Rosjanach (39%), a tuż 
przed Białorusinami (5%)46.

*   *   *
Chociaż procentowy udział Polaków nie był wysoki, to w Łatgalii  

w życiu religijnym i społecznym nadal zachowały się pewne tradycje, powstałe 
pod wpływem kultury polskiej. Dzisiaj polskie dziedzictwo kulturowe widzimy  
w licznych pomnikach architektury i sztuki, w muzeach i archiwach47,  
w kościołach katolickich, nawet językoznawstwie i innych sferach, gdzie mniej 
lub więcej wyraźnie widać obecność „czasów polskich” oraz czynnika polskiego  
w historii państwa. Nosicielem polskiej kultury nadal jest aktywna, chociaż 
nieliczna mniejszości polska, oddziałująca przez swoje szkoły, zespoły  
i organizacje społeczne. Nie zważając na to, że skład tej mniejszości po II wojnie 
światowej został znacznie zmieniony, w wyniku różnego rodzaju przemieszczeń  
i rusyfikacji, nadal istnieje ona na Łotwie jako gałąź narodu polskiego o swoistych, 
w tym także łotewskich korzeniach. 
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Streszczenie

POLACY W DZIEJACH MIĘDZYWOJENNEJ ŁOTWY (1918–1940)

W okresie międzywojennym Polacy stanowili jedną z najważniejszych 
mniejszości etnicznych na Łotwie, w szczególności w Łatgalii (historycznej 
prowincji na wschodzie państwa łotewskiego), gdzie wpływ polskiej kultury był 
nadal ważny, a także w dużych miastach Łotwy – Ryga i Liepāja, gdzie żyli Polacy  
od drugiej połowy XIX w. Polacy stanowili około 3% populacji i mieli wiele 
organizacji o różnym charakterze, własną strukturę szkolną (w tym gimnazja 
i szkołę rolniczą), czynnie brali także udział w życiu państwa łotewskiego. 
Artykuł przedstawia krótką charakterystykę polskiej mniejszości na Łotwie – jej 
pochodzenie, strukturę społeczną, główne działania polityczne, kulturalne i dalszy 
rozwój w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej.
Słowa kluczowe: Łotwa, okres międzywojenny, mniejszość polska, organizacje.

Summary

POLES IN LATVIA DURING INTERWAR PERIOD (1918–1940)

During the interwar period Poles constituted one of the most significant 
ethnic minorities of Latvia, particularly in Latgale (historical province on the East 
of the Latvian state) where the influence of Polish culture was still important, and in 
the big cities of Latvia – Riga and Liepāja where Poles were living from the second 
half of XIX century. Poles constituted about 3% of the population and had many 
organizations of different character, own school structure (including gymnasiums 
and agricultural school), they actively took part also in the life of Latvian state. 
The article gives short characteristic of Polish minority of Latvia – its origin, social 
structure, main political, cultural activities and further development during the 
Soviet and German occupation.
Keywords: Latvia, Interwar period, Polish minority, organizations.
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Adam Norbert Jaruga
(PTH Oddział w Częstochowie)

OGÓLNE WARUNKI POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI 
TOWARZYSTW STRAŻY OGNIOWYCH OCHOTNICZYCH  

W GUBERNI PIOTRKOWSKIEJ

Po upadku powstania styczniowego carat przystąpił do unifikacji ziem 
dawnego Królestwa Polskiego z pozostałą częścią Cesarstwa Rosyjskiego. 
Następstwem tych działań była zupełna likwidacja polskiego sądownictwa  
i administracji poprzez wprowadzenie reformy administracyjnej, która burzyła 
dotychczasową organizację i wprowadziła rosyjski „porządek”1. Ostry kurs caratu 
skierowany był również na rusyfikację polskich magistratów, które jeszcze w latach 
70-tych XIX w. traktowały język polski jako urzędowy, natomiast począwszy od 
1876 r. został on tego przywileju pozbawiony za sprawą rozporządzenia pierwszego 
gubernatora piotrkowskiego – gen. mjr. Iwana Semenowa Kachanowa2.

Jedną ze zmian było wprowadzenie nowego podziału terytorialnego – 
zgodnie z ukazem z 31 grudnia 1866 r. na terenie Królestwa Polskiego utworzono 
10 guberni, w tym gubernię piotrkowską3. W styczniu 1867 r. dokonano jeszcze 
podziału miast i gmin między powiaty. W wyniku tych zmian w skład guberni 
piotrkowskiej wchodziło osiem powiatów: brzeziński (7 miast i 16 gmin 
wiejskich), łaski (5 miast i 18 gmin), łódzki (7 miast i 20 gmin), piotrkowski  
(7 miast i 22 gminy), noworadomski4 (5 miast i 25 gmin), będziński (1 miasto  
i 19 gmin), częstochowski (1 miasto i 21 gmin) oraz rawski (1 miasto i 13 gmin)5. 

Gubernia piotrkowska powstała z części trzech dawnych guberni: 
warszawskiej, kaliskiej, kieleckiej. Był to wąski obszar ciągnący się od północnego 
wschodu ku południowemu zachodowi, graniczył z gubernią kaliską, kielecką, 
radomską. W 1885 r. do istniejącej guberni dołączono gminę Kromołów6. 
Funkcjonowała do czasu wkroczenia wojsk niemieckich podczas I wojny światowej, 

1 P. Głowacki, Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914, Piotrków 
Trybunalski 2009, s. 24.
2 APPT, AmP, sygn. 5-6.
3 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1977,  
s. 405; K. Głowacki, Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków-Kielce 1984, s. 110.
4 Ówczesna nazwa powiatu radomszczańskiego.
5 „Tydzień” 1882, nr 50, s. 14.
6 Obzor pietrokowskoj guberni za 1889 goda, Piotrków 1890, s. 1.
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czyli do 1915 r. Stolicą guberni było największe wówczas jej miasto – Piotrków 
(Trybunalski). Innymi ważnymi ośrodkami były Częstochowa, Łódź i Zagłębie 
Dąbrowskie. Gubernia piotrkowska była terenem mocno uprzemysłowionym, 
znajdowało się w niej kilka dużych miast z silnie rozwijającymi się fabrykami, 
szczególnie w Łodzi i Częstochowie7. 

Wspomniany teren był jednym z bardziej rozwiniętych gospodarczo 
guberni, a mimo to przewagę stanowiło w niej budownictwo wiejskie, podobnie jak  
w pozostałych częściach Królestwa, jednak w znacznie mniejszych proporcjach. 
Warto przytoczyć, że jeszcze na początku XIX w. w Warszawie tylko 35% 
zabudowań stanowiły budynki murowane, co było dużym osiągnięciem na tle 
innych miast. Bardzo dobrze pod tym względem wypadał choćby Piotrków,  
w którym 30% budynków było murowanych8. W mniejszych miasteczkach 
sytuacja przedstawiała się znacznie gorzej9. Przykładowo w Kielcach na 252 domy 
jedynie 6 było murowanych10, a nie był to przypadek odosobniony, to była norma. 
Bardziej niebezpieczne pod tym względem były wsie, które składały się niemal 
w całości z drewnianych domów, na dodatek krytych słomą i w dużej mierze bez 
murowanych kominów. Do końca XIX w. sytuacja poprawiła się w miastach, nie 
uległa natomiast większej poprawie na wsi. Taki obraz był charakterystyczny dla 
wszystkich guberni Królestwa11.

Podczas gdy w zaborach pruskim i austriackim powstawały pierwsze 
obostrzenia dotyczące wznoszenia nowych budowli, to w Królestwie Polskim 
przez dłuższy czas pozostawiono zupełną dowolność w wyborze materiałów 
budowlanych. Dopiero w 1844 r. Rada Administracyjna wprowadziła przepis  
o nakazie budowania murowanych kominów, a nie jak dotychczas z desek, chrustu 
czy gliny12. Przepis ten miał za zadanie radykalnie zmniejszyć liczbę pożarów, 
zwłaszcza w budynkach mieszkalnych. Jednak grunt na jaki trafił okazał się 
niepodatny na tak daleko idące przemiany, tym bardziej, że społeczeństwo Królestwa 
Polskiego nie było przygotowane na podobne reformy, zwłaszcza pod względem 
finansowym. Nie każdego stać było na zakup niezwykle drogich w owym czasie 
cegieł. Sytuacje pogarszał również popyt na materiały budowlane, który znacznie 
przewyższał podaż – w 1914 r. w całym Królestwie istniały jedynie 372 małe 
cegielnie, skupione na obrzeżach miast, produkujące na potrzeby budownictwa 
mieszkaniowego13. Dlatego też nie wszyscy stosowali się do przepisu z 1844 r.

Powyższe czynniki wpływały znacząco na zagrożenie pożarowe, było ono 
bardzo duże zarówno w guberni jaki całym Królestwie. W II połowie XIX i na 
początku XX w. na ziemiach polskich pożary były uciążliwością życia codziennego. 
Poza wspomnianymi kominami, zagrożenie stwarzały też materiały z jakich 

7 Obzor pietrokowskoj guberni za 1902 goda, Piotrków 1903, s. 3.
8 K. Baranowski, Zabudowa, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, 
s. 225.
9 Obzor pietrokowskoj guberni za 1911 goda, Piotrków 1912, s. 1
10 M. Maciągowski, Przewodnik po żydowskich Kielcach, Kraków-Budapeszt 2011, s. 10.
11 J.B. Flatt, Opis Księstwa Warszawskiego, Poznań 1809, s. 74; H. Grossman, Struktura społeczna  
i gospodarcza Księstwa Warszawskiego. Na podstawie spisów ludności 1808-1810, Warszawa 1925, 
s. 21.
12 J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 2001, s. 96.
13 Ibidem, s. 97.
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wówczas powstawały budynki, były w zdecydowanej przewadze drewniane. Dane 
pochodzące z 1910 r., podają, że aż 86% zabudowań mieszkalnych Królestwa 
miało drewniane ściany, a 78% budynków krytych było słomą14. 

Zapewne w II połowie XIX w. sytuacja wyglądał jeszcze gorzej.  
W guberni piotrkowskiej pokrycie dachów materiałem ogniotrwałym zastosowano  
w niemal 25% wszystkich budynków, co stanowiło najlepszy wynik w Królestwie 
(drugi wynik zanotowano w guberni warszawskiej, ale było to jedynie 11,46%).  
W pozostałych przypadkach pokrycia dachowe stanowiła słoma w 62% i drewno 
w 14%. Budynki wznoszono przeważnie z drewna – w 1912 r. stanowiły one 
57%, a murowane zaledwie 36%, co było średnim wynikiem w porównaniu  
z innymi guberniami15. Należy jednak nadmienić, że statystyki znacznie zawyżały 
rozwijające się miasta, bowiem na wsiach nadal zdarzały się sytuacje, że jedynym 
murowanym budynkiem był kościół.

Powiat 1889 1902 1908 1912
Będzin 46 46 116 61
Brzeziny 29 68 70 40
Łask 58 74 102 68
Łódź 35 77 132 49
Piotrków 68 89 131 91
Radomsko 75 67 94 56
Częstochowa 105 74 159 64
Rawa 22 32 42 49

Liczba pożarów w powiatach guberni piotrkowskiej.
Obzor pietrokowskoj guberni za 1889 goda, Łódź 1890, zał. 6; Obzor pietrokowskoj guberni za 1902 
goda, Piotrków 1903, zał. 6; Obzor pietrokowskoj guberni za 1908 goda, Piotrków 1909, zał. 6; 
Obzor pietrokowskoj guberni za 1912 goda, Piotrków 1913, zał. 6.

Poza tym niebezpieczeństwo pożarowe, potęgowała sposób zabudowy, jaki 
wówczas stosowano. Domy budowano w bezpośrednim sąsiedztwie stodół i obór, 
pełnych łatwopalnych materiałów, tj.: zboża, słoma czy siana. Często zabudowania 
gospodarcze niemal stykały się ścianami z domami mieszkalnymi16, a wówczas 
ogień wybuchał w jednym z budynków i przenosił się na kolejne. Sprawiało 
to, że pożary na wsi kończyły się pożogą, która ogarniała kilka lub kilkanaście 
budynków. Przykładowo w samym tylko 1910 r. w Królestwie Polskim wybuchło 
4844 pożarów, z czego niektóre z nich pochłonęły całe miejscowości. Tak było  
w Kocudzie, gdzie spłonęło 485 domów, w Zwoleniu – 454, czy w Przysłusze 
– 459. Warto zaznaczyć, że w latach 1903-1912 ogień strawił około 300 000 
budynków mieszkalnych na terenie Królestwa, co stanowi blisko 10% liczby 

14 L. Kotoński, W akcji czyli w boju, „Strażak” 2011, nr 7, s. 28.
15 „Przegląd Pożarniczy” nr 9/10 z 15 V 1917, s. 2.
16 P. Bieliński, 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie. 1905-2005, Łódź-Rzgów 2005, s. 14.
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istniejących wówczas domów17.
Zły stan budownictwa pociągał za sobą konieczność zapewnienia 

ochrony przeciwpożarowej, a dopiero jej istnienie zaczęło znacząco wpływać na 
zmniejszenie liczby i wielkości pożarów. Bardziej była ona dostrzegana w miastach, 
niż na wsiach, gdyż łatwiej było o rekrutacje strażaków spośród kilku, kilkunastu, 
a nawet kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Łatwiej było również wyłonić 
grupę osób o odpowiednich warunkach fizycznych i dużym zaangażowaniu, która  
z powodzeniem mogła stanowić swoistą elitę pożarniczą.

Pod koniec XIX w. w miastach guberni piotrkowskiej zaczęły powstawać 
pierwsze straże ochotnicze. Pierwsza powstała w 1871 r. w Częstochowie,  
a następne trzy lata później w Zgierzu i Łodzi. Kolejnymi miastami powołującymi 
straże ochotnicze były: Tomaszów Mazowiecki (1876), Piotrków Trybunalski 
(1878), Radomsko (1881), Pabianice, Będzin i Rawa Mazowiecka (1882), Tuszyn 
(1884), Zawiercie (1890), Łask (1900), Bełchatów (1901), Sosnowiec i Sulmierzyce 
(1910) oraz wiele innych mniejszych miejscowości. Łącznie do 1915 r. w miastach 
i wsiach guberni piotrkowskiej powstały 74 jednostki straży ogniowej (ochotnicze 
i zawodowe) – więcej istniało jedynie w guberniach kaliskiej (83) i warszawskiej 
(82). W pozostałych guberniach ochrona przeciwpożarowa była duża słabsza, 
gdyż liczyły one od 17–40 jednostek18. 

W 1885 r. gubernię piotrkowską zamieszkiwało 1 058 578 ludzi, z czego 
miastach 226 545, a na wsiach – 832 033. Trzynaście lat później gubernia liczyła 
już 1 323 430 osób, z czego w miastach 329 787, a na wsi 993 64319. Natomiast  
w 1902 r. mieszkało w niej już 1 604 81920, a w 1906 r. 1 734 001 ludzi21. 

Ten silny wzrost liczby mieszkańców spowodowany był rozwojem prze-
mysłu miejskiego, nie pozostawało to bez znaczenia na rozwój straży ogniowych. 
Z każdą nowopowstałą fabryką rosło potencjalne zagrożenie pożarowe. Świadomi 
tego bogaci przemysłowcy występowali z postulatami utworzenia w miastach 
straży, która w każdej chwili byłaby gotowa do niesienia pomocy. Gotowi byli 
nawet przeznaczyć na ten cel spore pieniądze. Dla przykładu w Grodźcu hrabia 
Andrzej Renard, właściciel kopalni Strzyżowice udzielił poważnej pomocy 
finansowej strażakom w zamian za przyrzeczenie niesienia pomocy w walce  
z żywiołem na terenie kopalni22. Podobnie postępowali inni przemysłowcy, widząc 
swój interes w funkcjonowaniu straży ogniowej w pobliżu fabryki, kopalni, czy 
innego zakładu przemysłowego23.

17 P. Matusak, 80 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zeszyty 
Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, t. III, red. L. Bogdan 
i A. Kołodziejczyk, Warszawa 2003, s. 7. 
18 „Goniec Częstochowski”, nr 224 z 17 VIII 1913 r., s. 6.
19 I. Ihnatowicz, Przemysł łódzki w latach 1860-1900, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 89.
20 Obzor pietrokowskoj guberni za 1902 goda…, s. 20.
21 Obzor pietrokowskoj guberni za 1906 goda, Piotrków 1907, s. 23.
22 Obzor pietrokowskoj guberni za 1902 goda…, s. 32; B. Ciepiela, Grodziec. Historia Ochotniczej 
straży Pożarnej 1909-1994, Grodziec 1994, s. 71.
23 Tłumaczy to poniekąd tak dłużą liczbę fabrykantów w zarządach straży ogniowych. Do 1890 r.  
w całej guberni piotrkowskiej wśród właścicieli fabryk 88% stanowili Rosjanie (a właściwie 
mieszkańcy Cesarstwa Rosyjskiego, gdyż wśród nich byli również Polacy, Żydzi, Czesi  
i przedstawiciele innych narodowości), 7% Prusacy, 2% Austriacy, a 3% przedstawiciele innych 
państw.
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Zdarzało się, że zamożniejsi tworzyli straże zawodowe, operujące na 
terenie własnego zakładu. Rekrutowano do nich zwykłych pracowników, którzy 
na wypadek alarmu przydzieleni byli do odpowiednik zadań. Pierwsze straże 
zakładowe zakładano w Łodzi, najbardziej uprzemysłowionym mieście guberni 
piotrkowskiej, prekursorem była jednostka w zakładach Ludwika Grohmana  
w 1874 r. Kolejne powstawały w innych uprzemysłowionych miastach guberni, 
zwłaszcza na terenie Zagłębia Dąbrowskiego24. 

W XIX-wiecznej rzeczywistości w dobrym tonie było posiadanie 
własnej zakładowej straży, była w tym troska o własny interes, ale i powód 
do dumy. Uwidaczniało się to na zawodach pożarniczych, gdzie spotykali 
się bogaci przemysłowcy i z zachwytem oglądali finansowane przez siebie 
drużyny rywalizujące o prymat w lokalnym środowisku strażackim. Dlatego też 
przedstawiciele zarządów każdego liczącego się zakładu przemysłowego, starali 
się utworzyć własną jednostkę ochotniczą, która stawała się źródłem prestiżu  
w lokalnym środowisku25. 

Jednostki straży ogniowej fabrykanci starali się organizować nawet  
w okresie, gdy ciężko było je zarejestrować. Straże zakładowe były jednak dla 
władz gubernialnych znośne, a nawet i pożądane, gdyż w ich istnieniu więcej było 
pozytywów (ochrona przeciwpożarowa fabryk, czyli obrona interesów państwa  
i gospodarki), niż obaw o antyrosyjski kierunek (straże zakładowe wykazywały 
dużo mniejsza aktywność kulturalną i patriotyczną, w odróżnieniu od straży 
ochotniczych były zlepkiem pracowników, a nie ludzi dla których straż była 
pomysłem na życie, działalność i samorealizację własnych planów). Wszystkie 
duże zakłady posiadały własne straże jeszcze w II połowie XIX wieku. Jedną  
z najpóźniej powstałych była jednostka utworzona w 1909 roku przy często-
chowskiej hucie26.

Jednostki strażackie powstawały nie tylko w miastach, ale również poza 
nimi. A to za sprawą ówczesnych realiów politycznych, gdzie w latach 70-tych 
XIX w., władze carskie z różnych przyczyn masowo odbierały prawa miejskie 
wielu miejscowościom. Pomimo, że posiadały one wszystkie cechy miast, 
charakterystyczną dla nich zabudowę, dużą gęstość zaludnienia, rozwinięty 
przemysł lub rzemiosło, były tylko osadami27 Władze odebrały im prawa miejskie, 
ale nie zabrały mieszkańcom rodzącej się świadomości narodowej, która sprzyjała 
aktywnemu rozwojowi ruchu pożarniczego. To właśnie w tych osadach dało się 
zauważyć wzmożoną aktywność strażackich aktywistów, którzy popularyzowali 
rzemiosło pożarnicze. 

Powołanie jednostek w takich miejscach było dużym wyzwaniem, 
wymagało elastyczności i niezliczonej liczby zabiegów u przedstawicieli władz 
gubernialnych, bowiem te niechętnie wydawały pozwolenia na powołanie straży 

24 E. Przyłuska, Nowoczesność z tradycją, „Przegląd Pożarniczy” 2011, nr 5, s. 10.
25 Ibidem, s. 11.
26 E. Pidzik, Częstochowska dzielnica Raków – zarys dziejów osady hutniczej do roku 1928, [w:] 
Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. II, red. W. Puś, Łódź 2004, s. 115.
27 Wśród tych miast były m.in.: Pajęczno, Wolbórz, Kamieńsk, Zgierz, Stryków, Szczerców, 
Działoszyn, Bełchatów, Pilica, Rzgów, Pławno, Nowa Brzeźnica, Lelów, Sulejów, Olsztyn, Mstów, 
Koniecpol, Kłobuck, Siewierz, Jeżów, Janów, Inowłódź, Czeladź, Kazimierz, Przyrów, Krzepice, 
Koziegłowy.
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poza obrębem miast. Mimo to w 1900 r. gubernator zatwierdził statut straży  
w Kłobucku i Przedborzu, a niedługo potem jednostki z innych miejscowości 
otrzymywały podobne zezwolenia. Były to: Konstantynów, Inowłódz (1902), 
Aleksandrów, Wolbórz, Koziegłowy (1903), Widawa, Lutomiersk, Szczerców, 
Stryków, Sulejów, Krzepice, Żarki, Poręba (1905), Rzgów (1906), Jeżów, Rozprza, 
Kamieńsk, Czeladź (1907), Brzeźnica (1908), Janów, Pajęczno, Mrzygłód, 
Kromołów (1909), Głowno, Biała Rawska, Nowe Miasto, Sulmierzyce (1910), 
Koniecpol (1911), Mstów, Pławno, Dobroń (1912), Będków, Przyrów (1913)  
i Kazimierz (1914)28.

Największą bolączką miast guberni piotrkowskiej (choć podobnie było  
w całym Królestwie Polskim), a zwłaszcza ich ubogich dzielnic, były wąskie, ciasne 
uliczki z zabudowanymi, drewnianymi domami, krytymi różnym łatwopalnym 
materiałem. Tam istniało największe zagrożenie, bo ogień pojawiający się  
w jednym domu z łatwością zajmował kolejne zabudowania, obracając w ruinę 
duże połacie miasta. 

Najbardziej niebezpieczny był ogień pochodzący z lamp naftowych  
i zakładów rzemieślniczych. Zupełnie inne zagrożenia występowały w centralnych 
częściach miast w których zabudowa drewniana pod koniec XIX i na początku  
XX w. była rzadkością. Dzięki temu bardzo małe było prawdopodobieństwo 
wybuchu pożaru masowego, w zamian odnotowywano dużą liczbę mniejszych 
pożarów. Jeszcze inaczej charakteryzowało się bezpieczeństwo pożarowe  
w dzielnicach robotniczych zbudowanych wokół zakładu przemysłowego. Te 
otaczane były szczególną troską fabrykantów, którzy obawiali się ognia mogącego 
w kilka minut pochłonąć cały dorobek ich życia.

Zgoła odmiennie kształtowała się sytuacja na wsi, gdzie społecznościom 
zagrażały zupełnie inne niebezpieczeństwa. Największe niebezpieczeństwo 
pożarowe zawsze odnotowywano w okresie żniw, kiedy najczęściej zdarzały 
się pożary masowe, ogarniające kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt budynków 
mieszkalnych i gospodarczych. Poza tym stare drewniane budownictwo, gdzie 
domy kryte strzechą lub innymi łatwopalnymi materiałami, nadal jeszcze 
istniejące niemurowane kominy, tylko potęgowały zagrożenie29. Powyższe 
czynniki powodowały, iż ludzie starali się prowizorycznie organizować ochronę 
przeciwpożarową, jednak pierwsze wiejskie jednostki pożarnicze powstawały 
dopiero w 1906 r. w Dobieszowicach. Następnie straże utworzono w latach 1910-
1914 w Kamienicy Polskiej i Marzeninie (1910), w Grodzicu, Tąpkowicach, 
Kamyku i Węglowicach (1911), Wojkowicach, Truskolasach, Kruszynie (1912), 
Gałkowie Dużym i Kłomnicach (1913) oraz Kolumnach i Restarzewie (w 1914)30. 

28 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych Królestwa Polskiego, Warszawa 2003, 
s. 256.
29 J.B. Flatt, op. cit., s. 74; H. Grossman, op. cit., s. 21.
30 Kronika OSP Żarki, w posiadaniu OSP Żarki, k. 1; T. Olejnik, Materiały źródłowe do dziejów 
stowarzyszeń Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim zawarte w wydawnictwie 
Cesarsko-Rosyjskiego Towarzystwa Pożarniczego „Pożarnyj Kaliendar” (cz. II), „Muzealny Rocznik 
Pożarniczy”, t. II, Warszawa 1991, s. 101; J. Wiśniewska, Dzieje miasta i gminy Koziegłowy, Katowice 
1996, s. 204-205; S. Basiński, 120 lat radomszczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, „Nasz Świat” 
2001, nr 1, s. 3; M. Okupiński, Prezydent RP na 100-leciu OSP w Marzeninie, „Strażak” 2010, nr 12,  
s. 31; J. Ostrowski, 90 lecie OSP Truskolasy, „Strażacki informator” 2002, nr 21/22, s. 17; idem, 
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Duży wpływ na rozwój jednostek pożarniczych miała ich różnorodność 
wyznaniowa. Pod koniec XIX w. w guberni piotrkowskiej katolicy stanowili 
75,4%, protestanci – 12,3%, mojżeszowi – 11,9%, a prawosławni – 0,16%31. 
Takie zróżnicowanie nie sprawiało jednak problemów. Szczególnie w małych 
społeczeństwach, katolicy, protestanci, żydzi, czy wyznawcy innych religii zdani  
byli na siebie, współpracowali i wspierali się. Nawet jeśli w wielu miastach 
po-wstawały stowarzyszenie stricte ukierunkowane na pomoc tylko współwy-
znawcom, a tak było w przypadku bibliotek czy kas pożyczkowych, to w całym 
Królestwie nie odnotowano stowarzyszenia strażackiego, które dzieliłoby ludzi. 
Przeciwnie, stowarzyszenia wielokrotnie spajały różne wyznania i narodowości. 
Dla przykładu zarówno w Radomsku, jak i w Piotrkowie wśród strażaków byli  
w równej mierze żydzi i katolicy, a na tle religijnym nigdy nie odnotowano żadnych 
najmniejszych nawet incydentów. Nawet nie było przeszkód, aby w ważniejszych 
uroczystościach różnych obrządkach brali udział przedstawiciele obu religii32. 

Na oficjalnym otwarciu jednostki w Radomsku, uroczystości rozpoczęły 
najpierw modlitwy w miejscowej synagodze pod przewodnictwem rabina Hersza 
Majera Rabinowicza, a następnie w kościele parafii katolickiej33. W Inowłodzu, 
gdzie pod względem ilości równoważyli katolicy oraz mieszkańcy wyznania 
mojżeszowego, wszystkie uroczystości łączyły elementy katolicko-żydowskie34. 
W Zgierzu podczas ważniejszych obchodów społeczności ze strażakami bez 
przeszkód celebrowali w kościołach ewangelickim i katolickim, gdzie razem 
odmawiano modlitwy w zgodzie i zrozumieniu35. Podobnie było w Będzinie, gdzie 
w życiu jednostki uczestniczyli porównywalnie Żydzi i katolicy36. W Pabianicach 
wszystkie uroczystości strażackie poprzedzane były wspólnymi modlitwami 
w dwóch świątyniach, kościele pod wezwaniem Św. Floriana i ewangelickim37. 
Sytuacje podobne do wyżej wymienionych nie były odosobnione i miały miejsce 
w każdej jednostce, w której członkowie reprezentowali różne wyznania, nie było 
to niczym nadzwyczajnym, było normą, która nikogo nie dziwiła i nie budziła 

90 lat w Mstowie, „Strażak” 2002, nr 10, s. 18; idem, Święto w Puszczewie, „Strażak” 2007, nr 2, 
s. 23; idem, 100 lat OSP w Janowie i Złotym Potoku, „Strażak” 2009, nr 11, s. 33; idem, 100 lat  
w Kamienicy Polskiej, „Strażak” 2011, nr 3, s. 32; idem, Sto lat Ogniówki z Węglowic, „Strażak” 
2012, nr 1, s. 42; A. Kubicki, Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939 
roku, Częstochowa 2011, s. 82; A. Podolska, Sprawozdanie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Radomsku za rok 1926, „Zeszyty Radomszczańskie” 2011, t. V, s. 295; E. Przyłuska, Nowoczesność 
z tradycją, „Przegląd Pożarniczy” 2011, nr 5, s. 10-11; K. Pakuła, Pod repliką sztandaru, „Strażak” 
2012, nr 1, s. 40; J.F. Milc, Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach 1913-2013, Kłomnice 2013, 
s. 11. 
31 SGKP, t. I, Kraków 1890, s. 860, s. 206; Obzor pietrokowskoj guberni za 1890 goda, Piotrków 
1891, s. 29; Obzor pietrokowskoj guberni za 1893 goda, Piotrków 1894, s. 83; Obzor pietrokowskoj 
guberni za 1901 goda, Piotrków 1902, s. 57-58.
32 Sprawozdanie za 1886 rok Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Straży Ogniowej Ochotnicze  
w Piotrkowie odczytane na ogólnem zebraniu sprawozdawczym dnia 13 lutego 1887 roku, Piotrków 
1887, s. 37.
33 S. Sankowski, Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Radomska 1881-1981, Częstochowa 
1981, s. 13.
34 M. Pruski, M. Kaśkiewicz, Jak powstawała straż pożarna w Inowłodzu, „Strażak” 2003, nr 1, s. 7.
35 „Gazeta Łódzka” 1913, nr 53, s. 2.
36 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 256.
37 „Rozwój” z 23 X 1905 r., nr 237, s. 4.

OGÓLNE WARUNKI POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTW STRAŻY...



114

żadnych kontrowersji. Najlepszym przykładem współpracy między osobami  
o różnych wyznaniach był Piotrków, gdzie chrześcijanie stanowili 47,6%, Żydzi 
48,4%, a inne wyznania 4,1%. Mimo to społeczeństwo łączyło poczucie jedności 
narodowej i działanie wspólne w wielu organizacjach i stowarzyszeniach czego 
przykładem była tamtejsza straż ogniowa38. 

Z danych pochodzących z 1882 r. wynika, że stowarzyszenia strażackie 
były bardzo zróżnicowane pod względem wyznaniowym. W Częstochowie 
spośród 115 członków czynnych, było 92 katolików, 21 Żydów, 2 ewangelików39. 
Natomiast wśród członków honorowych od początku istnienia dostrzec można 
było przeważającą liczbę wyznawców mojżeszowych – w 1882 r. stanowili oni 58 
spośród 90 osób40. Jednak z czasem te proporcje się równoważyły, a pod koniec 
dziewiętnastego stulecia przeważali już katolicy, którzy w 1894 r. stanowili 84 
spośród 158 osób41. Pomimo takiego zróżnicowania wyznaniowego jednostka 
organizowała wiele uroczystości łącząc elementy kulturowe. Dodatkowo jednostka 
współpracowała z Towarzystwami Dobroczynności zarówno żydowskim, jak  
i katolickim42.

W Rawie Mazowieckiej, spośród 116 członków, 101 było katolikami,  
a 15 Żydami43. W Pabianicach – 84 to katolików, 72 ewangelików i 10 żydów44. 
W Piotrkowie pośród 266 strażaków 212 to katolicy, 44 żydzi, 8 ewangelicy,  
2 prawosławnych. Powyższe zestawienia udowadniają, że w jednostkach nie istniał 
podział członków ze względu na przynależność do danej wspólnoty wyznaniowej. 
Zarówno katolicy jak i mojżeszowi współdziałali ze sobą na równych prawach  
i zasadach – wszyscy działali dla dobra społeczności lokalnej. Podobnie było pośród 
członków honorowych, zestawienia imienne niemal wszystkich wymienionych 
straży zawierają nazwiska, które mogłyby wskazywać, że przynajmniej część  
z nich była Żydami45.

Zupełnie odmiennie przedstawiała się sytuacja z przedstawicielami 
narodowości reprezentowanych w jednostkach. Gubernia piotrkowska była 
również mozaiką narodowościową, głównie za sprawą przemysłu, który 
przyciągał inwestorów z różnych krańców Europy. Miało to odzwierciedlenie 
także w składach jednostek pożarniczych. Na terenie guberni zdecydowanie 
przeważali Polacy, obok nich byli też: Rosjanie, Litwini, Francuzi, Niemcy, 
Włosi, Anglicy, Tatarzy, Czesi, ale również Szwedzi, Turcy i Grecy46. Co ciekawe 
można wskazać jednostki w których przeważały narodowości inne niż polska – 
szczególnie w miastach mocno uprzemysłowionych. W Łodzi i Tomaszowie 
Mazowieckim, aż do początku XX w. wszystkie funkcje zarządu obsadzone były 

38 Sprawozdanie, APPT, AmP, sygn. 1.
39 Ibidem, s. 261.
40 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1878 rok, APCz, AmCz, sygn. 667, 
k. 27-28.
41 Lista członków Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1884 rok, Ibidem, sygn. 756, k. 113.
42 Lista Członków Straży Ogniowej za 1894 rok, Ibidem, sygn. 868, k. 33.
43 Ibidem, s. 309.
44 Ibidem, s. 300.
45 Ibidem, s. 302.
46 Obzor pietrokowskoj guberni za 1896 goda, Piotrków 1897, s. 30; Obzor pietrokowskoj guberni za 
1909 goda, Piotrków 1910, s. 50
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przez Niemców, a językiem obowiązującym nie był rosyjski, jak wymagał tego 
statut, a niemiecki. Po niemiecku powstawały nawet dokumenty wychodzące  
i roczne sprawozdania, choć te w zależności od lat drukowano nawet i w trzech 
językach – niemieckim, rosyjskim, polskim. Podobnie proporcje z przewagą 
niemieckobrzmiących nazwisk widniały do końca XIX w. na listach członków 
w Łodzi i Tomaszowie Mazowieckim47. W Łodzi dopiero na początku 1905 r., 
protesty Polaków doprowadziły do wprowadzenia polskich komend w oddziale 
Maurycego Gutentaga. W październiku tego roku obowiązywały one już we 
wszystkich oddziałach48. W Pabianicach szeregi straży tworzyli w równym niemal 
stopniu Polacy i Niemcy49.

Niewątpliwie na organizację i działalność straży pożarnych miała też wpływ 
struktura społeczeństwa, warto bowiem zastanowić się kim byli strażacy ochotnicy, 
każdy z nich poświęcał dla pożarnictwa jedynie wycinek swego życia w wolnym 
czasie. Wiedząc, że pełnili rolę strażaków społecznie, musieli przecież mieć jakieś 
źródło dochodów, jakiś zawód, miejsce pracy, zainteresowania? Odpowiedz na te 
pytania znacznie przybliży nam realia ówczesnych jednostek i pozwoli zrozumieć 
bodźce, które kierowały mężczyznami wstępującymi w szeregi Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Pewną trudność przy poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania jest brak 
w Zarządzie Głównym statystyk, które mogłyby zawierać interesujące nas 
dane. Pomocne są natomiast archiwa poszczególnych jednostek i wybiórcze 
dane pochodzące z Kasy Strażackiej działającej przy Powszechnym Zakładzie 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Pierwsze dane pochodzą dopiero z 1927 r. i zostały 
opublikowane w Przewodniku Ubezpieczeniowym, zatem ponad dziesięć lat po 
likwidacji guberni piotrkowskiej. Z zestawienia wynika, iż w 1926 r. w Polsce 
ubezpieczonych było 28 131 strażaków z 810 jednostek, gdzie 15 266 należało do 
straży ogniowych z terenów miast, a 12 865 ze straży wiejskich. Biorąc pod uwagę, 
że po 1915 r. znacznie zwiększyła się liczba jednostek pożarniczych powstałych 
na wsiach50 to należałoby przyjąć, że zdecydowaną przewagę wśród strażaków  
w omawianym okresie stanowili mieszkańcy miast. 

W ochotniczych strażach miejskich większość stanowili mężczyźni 
powyżej 25 roku życia – stanowili, aż 74% ogółu strażaków, a do 25 roku życia 
26%. Przeważali rzemieślnicy, którzy stanowili 61,8%, robotników było 16,8%, 
rolników – 9,3%, urzędników – 5,2%, drobnych kupców – 3,1%, wyrobników – 
1,3%, młodzieży bez określonego zajęcia – 1%, przemysłowców – 1%, lekarzy  
i nauczycieli – 0,4%, posiadaczy ziemskich – 0,32%, aptekarzy – 0,2%, inżynierów 
– 0,1%, a księży – 0,03%. Powyższe dane potwierdzają większe zaangażowanie 
ludzi o niższym statusie społecznym, zaznaczając widoczny brak zamożnych 
mieszkańców miast. W strażach wiejskich sytuacja znacznie się różniła: mężczyźni 
powyżej 25 roku życia stanowili 60%, a młodzież do 25 roku życia – 40%. 
Przeważającą grupą zawodową byli rolnicy stanowiący 60,4%, rzemieślników 
było 19,2%, robotników – 12,9%, wyrobników – 1,7%, młodzież bez określonego 

47 Sprawozdanie z działalności Straży Ogniowej Ochotniczej Łódzkiej za rok 1906, Łódź 1907, APŁ, 
Łódzka Ochotnicza Straż Pożarna [dalej: ŁOSP], sygn. 56, s. 10-11.
48 „Tydzień” 1886, nr 40, s. 5; T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 286, 322.
49 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 300.
50 APŁ, ŁOSP, sygn. 214, k. 19-29; „Rocznik Związku Floriańskiego” 1918, t. II, s. 17-27.

OGÓLNE WARUNKI POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTW STRAŻY...



116

zajęcia – 1,4%, urzędników i kupców – 1,3%, nauczycieli – 0,8%, a lekarzy – 
0,7%. Ponadto w strażach wiejskich udzielali się jeszcze inżynierowie, aptekarze, 
przemysłowcy i posiadacze ziemscy51.

Warto też dodać, że powyższe dane są uśrednione, a zarówno wykształcenie 
jak i status społeczny i majątkowy poszczególnych druhów był różny w zależności 
od miejscowości. Badając strukturę społeczną jednostek zaznaczyć należy, iż pod 
tym względem dzieliły się na dwie części. Najbardziej istotnym jest skład zarządów, 
a to w nich właśnie najważniejsze role odgrywali wybitni przedstawiciele wielu 
środowisk. Byli to przede wszystkim przedstawiciele duchowieństwa, inteligencji, 
ziemiaństwa, przemysłowcy, doktorzy, aptekarze, rejenci i kupcy. To oni brali 
na siebie ciężar powoływania, utrzymywania i prowadzenia jednostek. Drugą 
część stanowili szeregowi strażacy, którzy zamiast środków pieniężnych mieli do 
zaoferowania siłę fizyczną i gotowość do walki z żywiołem52.

Na przykład w uprzemysłowionym Zgierzu na 139 członków czynnych, 55 
było posiadaczami kamienic i fabryk, 75 rzemieślnikami i tylko 9 robotnikami 
fizycznymi53. W Tomaszowie na 100 członków czynnych, 50 byli to ludzie 
posiadający własną działalność: przemysłowcy, kupcy, subiekci i rzemieślnicy, 
drugą połowę stanowili młodzi robotnicy54. 

W 1881 r. piotrkowska jednostka liczyła 277 druhów, a z tego aż 30 osób 
mogło poszczycić się wykształceniem uniwersyteckim, a z drugiej strony było 
45 osób, które nie potrafiły czytać55. W pierwszej grupie byli najznamienitsi 
mieszkańcy Piotrkowa: Jordan Kański – nauczyciel i autor opracowań, Franciszek 
Ksawery Span – przemysłowiec i budowniczy teatru (oficer w stopniu kapitana), 
Marian Hudec, Michał Rawita Witanowski – twórca piotrkowskiego oddziału 
PTTK i Muzeum Krajoznawczego, historyk i regionalista56. Do tego 36 właścicieli 
nieruchomości, 77 urzędników, adwokatów, lekarzy, felczerów, 146 rzemieślników, 
przemysłowców, kupców i tylko 7 wyrobników57. 

W tym samym czasie w Częstochowie do jednostki należało 115 członków 
czynnych, z czego 66 było rzemieślnikami, 28 właścicielami nieruchomości, 
12 wyrobnikami, a 9 reprezentantami wolnych zawodów58. W mocno 
uprzemysłowionych Pabianicach w 1881 r. na 166 członków czynnych było tylko 
14 właścicieli nieruchomości, 1 urzędnik i aż 150 robotników, rzemieślników  
i kupców59. W Rawie Mazowieckiej na 116 członków czynnych 13 było właścicielami 

51 „Przewodnik Ubezpieczeniowy”, nr 20, 1 XI 1927, s. 1; K. Wysznacki, Kto to są strażacy – 
ochotnicy?, „Przegląd Pożarniczy”, nr 5, 25 V 1931, s. 3.
52 L. Kotoński, O Towarzystwie Świętego Floriana, „Strażak” 2003, nr 1, s. 6.
53 J.R. Szaflik, op. cit., s. 109.
54 APPT, AmP, sygn. 2550, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Piotrkowskiej Straży Ogniowej 
Ochotniczej za 1898 rok, Piotrków 1899, s. 7.
55 APPT, AmP, sygn. 2238, 2466, bp; ibidem, sygn. 2355, bp; Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Piotrkowskiej Straży Ogniowej Ochotniczej za 1890 rok, Piotrków 1890, s. 7; Sprawozdanie Rady 
Nadzorczej Piotrkowskiej Straży Ogniowej Ochotniczej za 1893 rok, bp; Sprawozdanie Rady 
Nadzorczej Piotrkowskiej Straży Ogniowej Ochotniczej za 1896 rok, Piotrków 1897, s. 7.
56 M. Gąsior, Początki Piotrkowskiej Straży Pożarnej, [w:] 130 lat Piotrkowskiej Straży Pożarnej 
1878-2008, Piotrków Trybunalski 2008, s. 14.
57 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 302.
58 Ibidem, s. 261.
59 Ibidem, s. 300.
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nieruchomości, 25 urzędnikami, 78 rzemieślnikami i przemysłowcami60.  
W pochodzącym z 1900 r. zestawieniu ochotników gotowych do wstąpienia  
w szeregi stowarzyszenia Łaskiej Straży Ogniowej widniało 110 osób i 3 z urzędu, 
wśród nich 31 szewców, 17 stolarzy, 10 urzędników, 9 pisarzy, 7 rzeźników,  
5 właścicieli kamienic, 3 piwowarów, 2 krawców, kancelistów, piekarzy, szynkarzy, 
kominiarzy, kołodziejów, tkaczy, blacharzy, oraz po jednym: weterynarzu, lekarzu, 
notariuszu, ogrodniku, tokarzu, murarzu, rymarzu, inżynierze61. 

Warto przy tym zaznaczyć, że opisana struktura zawodowa strażaków  
z jednostek miejskich, była niemal w każdym przypadku podobna – na czele  
i wśród założycieli stali najbardziej znamienici mieszkańcy, a do pracy fizycznej  
i walki z ogniem stawiali się rzemieślnicy oraz średnio i mało zamożni mieszczanie. 

Wśród grona straży wiejskich sytuacja była zgoła odmienna zazwyczaj 
jej trzon stanowili zamożni i rozpoznawani ludzie: właściciele ziemscy, księża, 
lekarze, którzy byli siłą napędową, zapewniali finansowy byt jednostce i dbali  
o sprawy formalne, natomiast w pierwszych szeregach do walki z ogniem stawiali 
się już chłopi, którzy jedyne co mogli zaoferować straży, to wysiłek i poświęcenie. 
W jednostce z Kłomnic najważniejszymi osobami byli: najbogatszy w okolicy 
właściciel majątku Nieznanice Aureliusz Wünsche, proboszcz miejscowej parafii 
Arnold Przeradzki, urzędnicy Bolesław Korkosiński, Kazimierz Radajewski 
i Stanisław Tymiński, właściciel młyna Stefan Klawe, a do tego jeszcze dwóch 
bardzo znanych rolników (być może dysponujących zasobami pieniężnymi) – 
Józef Roplewski i Marcin Bugała62.

Niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym działalność jednostek 
pożarniczych był stosunek władz guberni piotrkowskiej i magistratów 
poszczególnych miast. Kształtował się on różnie w zależności od położenia 
geograficznego i czasu, powtarzały się jednak schematy. Na ziemiach Królestwa 
Polskiego najpierw powstawał pomysł zainicjowania jednostki, poczym nastawały 
olbrzymie problemy, syzyfowe próby uzyskania pozwolenia na działalność 
stowarzyszeń. Dla porównania na ziemiach zaboru austriackiego zazwyczaj 
z inicjatywą najpierw wychodziły władze lokalne, przeznaczały odpowiednie 
środki i dopiero wówczas szukano ochotników. Przykładem może być w straż  
w Kończycach Wielkich koło Cieszyna lub Szaflarach nieopodal Nowego Targu. 
W obu przypadkach najpierw rada gminy podjęła uchwałę o przekazaniu środków 
na zakup sikawki i budowę studni pożarowej, a dopiero później rozpoczęto zaciąg 
do powołanej straży ogniowe 63. 

Równie uporządkowany schemat przeważał w zaborze pruskim. 
Odzwierciedleniem tego może być przykład powołania jednostki poznańskiej, 
gdzie najpierw zorganizowano spotkanie fundatorów i pomysłodawców, którzy 
określili możliwości wsparcia finansowego, a następnie zatwierdzili statut  
i werbowali ochotników64. 

Najtrudniejszą do pokonania przeszkodą dla działania straży ogniowych 

60 Ibidem, s. 309.
61 Ibidem, s. 310.
62 J.F. Milc, op. cit., s. 11.
63 G. Rybczyk, 125 lat OSP w Szaflarach, „Strażak” nr 4, IV 2012 r., s. 37; K. Czakon, 100 lat 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich, Kończyce Wielkie 2007, s. 8.
64 A. Zarzycki, Poznań. Dzieje walki z pożarami 1253-2008, Poznań 2009, s. 48.
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był przedstawiciel władzy centralnej w osobie generał-gubernatora Królestwa 
Polskiego. Najbardziej nieprzychylnym był obejmujący urząd w 1883 r. Iosif 
Hurko, zaciekły rusyfikator i nacjonalista, znany z antypolskich przekonań. Tłumił 
wszelkie najmniejsze nawet przejawy społecznej aktywności Polaków65. Podjął 
na szeroką skalę walkę z polskimi organizacjami, udowadniając im zdradziecką 
działalność wycelowaną we władze rosyjskie. W jednostkach pożarniczych 
widział dobrze prosperujące, paramilitarne oddziały gotowe do walki z caratem. 
Stawiając podobne zarzuty rozwiązał straże w Praszce, Złoczewie, Działoszynie, 
Wieruszowie, Bolesławcu, Lututowie, Tuszynie, Kole, Kielcach. Równie dużo 
jednostek ze względu na wykroczenia lub raczej aktywność nie przewidzianą  
w statucie zostało zmuszonych do ograniczenia działalności66. W 1884 r. zbyt 
duża ingerencja rosyjskiego urzędnika w wewnętrzne sprawy jednostek, sprawiła 
iż, strażacy w geście protestu w wielu jednostkach zdecydowali się złożyć do 
depozytu magistratu wszystkie narzędzia pożarnicze, uzbrojenie i umundurowanie. 
Stawiając władze miasta w niekomfortowej sytuacji, zmusili ją do zażegnania 
konfliktu67.

W całym Królestwie Polskim stosunek władz do jednostek pożarniczych 
był jednakowy. Jeśli już w społeczeństwie znalazło się kilku zapaleńców to wiele 
trudu, starań i uporu kosztowało ich przełamanie niechęci władz, które upatrywały 
w strażach nie tylko jednostki ochrony przeciwpożarowej ale przede wszystkim 
polskich dążeń wyzwoleńczych68. 

Dla przykładu w Piotrkowie, w lokalnej prasie począwszy od 1874 r., 
(kiedy to ogień spustoszył pół miasta) szerzyły się apele wzywające do powołania 
ochotniczej straży ogniowej, ale chętnych ku temu nie udało się znaleźć przez 
niemal trzy lata. Dopiero w 1877 r. prezydent miasta imię i nazwisko postarał się 
o zatwierdzenie statutu Miejskiej Straży Ogniowej69. 

Poza tym w guberni piotrkowskiej podobnie jak w całym Królestwie dało 
się odczuć pełne uzależnienie straży od władz, które wielokrotnie ingerowały 
w składy osobowe jednostek i inne wewnętrzne sprawy. Wszyscy kolejni 
gubernatorzy (Iwan Kachow, Nikołaj Zinowjew, Aleksandr Komarow, Konstantin 
Miller, Michaił Arcimowicz, Anton von Essen i Michaił Jaczewski70) musieli 
mieć świadomość, iż sprawowali funkcję w najważniejszej guberni w całym 

65 J. Nowak, Z nurtem i pod prąd. 100 lat OSP Wodzisław na tle historii ruchu strażackiego  
w regionie, Wodzisław-Kraków 2004, s. 21.
66 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 56; idem, Ochotnicza Straż Pożarna w Złoczewie 
1880-1980, Łódź 1980, s. 12; idem, 100 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce, 
Częstochowa 1982, s. 17; idem, Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie 1882-1982, Sieradz 1982, 
s. 9-10; idem, Rozwój organizacyjny Towarzystw…, s. 16; A. Chwalba, Imperium korupcji w Rosji  
i Królestwie Polskim w latach 1861-1917, Kraków 1995, s. 53.
67 „Gazeta Strażacka” 1939, nr 11, s. 6.
68 Oczywiście nie w każdym mieście najważniejszą sprawą było utworzenie straży ogniowej, 
bo to zależało od inicjatyw pojedynczych społeczników. Było wiele miejscowości, w których 
brakowało ludzi chętnych do udzielania się w stowarzyszeniach – przykładem mogą być Siedlce 
które niechlubnie zasłynęły brakiem zaangażowania w ochronę przeciwpożarową. Vide: J. Maciak,  
L. Zalewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie. Kronika z lat 1882-2002, Kutno 2002, s. 14.
69 B. Kołodziejska, Młodość czasów pokoju i budowania, „Strażak” 1977, nr 11, s. 12.
70 A. Górak, J. Kozłowski, K. Latawiec, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów  
w Królestwie Polskim (1867-1918), Lublin 2014, s. 43.
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„Nadwiślańskim kraju”. Wszystko ze względu na duże zagęszczenie przemysłu  
i kilka mocno patriotycznych, antyrosyjskich ośrodków 71. 

Być może sprawiało to, że postawa gubernatorów była bardziej restrykcyjna 
niż w innych regionach kraju. Starali się w ten sposób nie dopuścić do rozwoju 
wrogiej dzialalności i kontrolować stowarzyszenia tak, aby przyjęły oczekiwany 
i narzucony przez władze kurs funkcjonowania i nie wykraczały poza zgodny 
ze statutem. Bardzo wnikliwa kontrola gubernatora doprowadzała często do 
krępowania poczynań straży i konfliktu ze strażakami72. 

W Piotrkowie gubernator kilkukrotnie wetował skład zarządu, podkreślając 
w piśmie nazwiska osób, które budziły wątpliwości z najprostszych nawet 
przyczyn. Skutkowało to koniecznością wyłonienia nowego składu zarządu 
73. Przedstawiciele wielu z nich szansę na polepszenie stosunków z władzami 
gubernialnymi upatrywali w członkostwie w Cesarsko-Rosyjskim Towarzystwie 
Pożarniczym. Miało to tuszować wszelkie patriotyczne inicjatywy strażaków  
i stwarzało więcej możliwości w kontaktach z władzami rosyjskimi, które łaskawiej 
patrzyły na jednostki, należące do rosyjskiego towarzystwa. Uwalniały je nawet od 
wszechwładnej cenzury i rzadziej wysyłały swych przedstawicieli do kontrolowania 
straży, które przecież poprzez akces to wspomnianej organizacji podkreśliły swoją 
sympatię do władz carskich i oficjalnie wyrzekły się antyrosyjskiego kursu. Takie 
wyrachowanie straży było przejawem roztropności ze strony ich władz, bowiem 
ich oczekiwania w pełni się sprawdziły i w wielu przypadkach wspomniane 
członkostwo było świetną przykrywką do szerokiej palety działań. 

W skutek powyższego w latach 1896–1899 do Cesarsko-Rosyjskiego 
Towarzystwa Pożarniczego wstąpiło większość straży z terenu guberni 
piotrkowskiej74. Czyniły to chętnie zauważając w wiele płynących z tego tytułu 
korzyści i nie odstraszała je nawet wysoka składka, którą były w stanie pokryć  
w zamian za przychylność władzy75. 

O tym, iż nie tylko personalia decydowały o przychylności władz rosyjskich 
świadczyć może fakt, że wielu adeptów pożarnictwa próbowało uzyskać pozwolenie 
na działalność przez długi czas bezskutecznie, a w odróżnieniu od podanego 
wyżej przypadku z Wielunia, władze nawet nie podały przyczyny odmowy.  
Z takimi problemami borykali się m.in. mieszkańcy Łasku, którzy próby uzyskania 
zgody ówczesnego gubernatora Konstantina Milera76 podejmowali nieprzerwanie 
przez dwadzieścia lat od 1880 do 1900 r. I choć władze łaskiego stowarzyszenia 

71 P. Wolnicki, Aparat biurokratyczny w guberni piotrkowskiej, [w:] Powstanie styczniowe w regionie 
częstochowskim i województwie kaliskim (1863-1864), red. M. Trąbski, N. Morawiec, R. W. Szwed, 
Częstochowa 2014, s. 195.
72 W Wieluniu, w sąsiedniej guberni kaliskiej, konflikt z władzami zrodził się już w pierwszych dniach 
działalności, gdy zarówno gubernatorowi jak i naczelnikowi powiatu nie spodobała się decyzja  
o wyborze prezesa tamtejszej jednostki, zapewne za sprawą swojej działalności politycznej, bądź 
postawy antyrosyjskiej. Spór urósł do tego stopnia, że władze żądały ogłoszenia nowych wyborów 
czemu sprzeciwili się strażacy i nawet pomimo gróźb rozwiązania stowarzyszenia nie odstąpili od 
swoich racji, co uznane było za dowód nieposłuszeństwa i szkodliwości społecznej.
73 Sprawozdanie, APPT, AMP, sygn. 3134, bp.
74 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 254-332.
75 J. Pełka, Dzieje Ochotniczego pożarnictwa w powiecie ciechanowskim (1882-2002), Ciechanów 
2002, s. 32.
76 Pamiatnaja kniżka pietrokowskoj guberni na 1902, Piotrków 1902.
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zgłaszały niemal pełną gotowość do walki z ogniem, wykazując posiadany sprzęt 
i 80 członków wyszkolonych, gubernator zgody nie wydał77. 

Kolejną do pokonania przeszkodą dla stowarzyszeń strażackich było 
uzyskanie przychylności magistratu. Wydawałoby się, że ochrona przeciwpożar-
owa, powinna być w interesie władz miasta, ale realia XIX-wiecznego Królestwa 
były inne. Tylko niektóre urzędy decydowały się na otwartą pomoc i wsparcie dla 
strażaków. Wszystko za sprawą zależności od władz wyższych – nikt nie chciał się 
im narażać i popierać organizacji, które nie uzyskały aprobaty gubernatora. Dlatego 
też magistrat, któryby dofinansowywał działalność straży był rzadkością. Warto 
przytoczyć przykład, iż w do 1914 r., spośród niemal 500 jednostek ogniowych 
w Królestwie Polskim, jedynie 3 (w Warszawie, Łodzi i Lublinie) utrzymywane 
były z funduszy magistratu78. Pozostałe mogły w mniejszym lub większym stopniu 
na tę pomoc liczyć dopiero na początku XX w. Za sprawą pomocy płynącej od 
magistratu sytuacja okazała się wówczas nieco lepsza, bo magistraty wykazywały 
chęć pomocy. Jednak nie zawsze była ona wystarczająca.

Znane są jednak przypadki gdzie władze miasta zauważając potrzebę 
zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej chętnie pomagały jednostkom. Dało 
się to zauważyć w guberni piotrkowskiej, która była dość silnie uprzemysłowiona, 
a stosunek władz był bardziej łaskawy. W Łasku wielkim sympatykiem 
miejscowej straży był burmistrz Antoni Renkiel, być może dlatego z chwilą 
powstania jednostki, magistrat przekazał jej zarządowi bez zawahania sprzęt 
pożarniczy i pokaźną jak na owe czasy sumę 2000 rubli79. Podobnie w Piotrkowie, 
magistrat odpowiadał pozytywnie niemal na każdą prośbę strażaków, szukając 
rozwiązań finansowych, które zapewniały ciągłość działania jednostki, nawet  
w najtrudniejszych momentach80. 

Dla kontrastu warto przedstawić zarys kontaktów strażaków częstochowskich 
z władzami miasta, które przez jedenaście lat – od 1871 do 1882 r. – nie udzieliły 
żadnego wsparcia finansowego. Jedyną pomocą były stare i wysłużone urządzenia 
pożarnicze przechowywane w ratuszu do czasu powstania straży81. Kolejne echo 
braku współpracy magistratu ze strażakami można odnotować w piśmie zarządu  
z 1882 r., który przedstawił bardzo złą sytuację sprzętową i zagroził zaprzestaniem 
działalności, zrzucając tym samym odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe 
na władze miasta82. Na krótkotrwałą poprawę sytuacji częstochowianie czekać 
musieli do 1897 r. Wówczas władze zmieniły swoje zapatrywania na ochotników 
i stały się nad podziw hojne83. Magistrat zakupił i przekazał w poczet jednostki 
uzbrojenie, które opiewało na sumę 5054 rubli, co w przybliżeniu można porównać 
do 3–4 rocznych budżetów tamtejszej straży. Dla porównania warto dodać, że 

77 T. Olejnik, 100 lat Wieluńskiej…, s. 8-10.
78 Ibidem, s. 9.
79 S. Rusin, 100 lat Łaskiej Straży Pożarnej, Łask 2000, s. 28.
80 Sprawozdanie, APPT, AMP, sygn. 1830, bp; Sprawozdanie za 1884 rok Rady Nadzorczej 
Stowarzyszenia Straży Ogniowej Ochotniczej w Piotrkowie, Piotrków Trybunalski 1885, s. 7.
81 Sprawozdanie, APCz, AMCz, sygn. 726, k. 40-41.
82 Sprawozdanie, APCz, AMCz, sygn. 726, k. 40-41; ibidem, sygn. 1053, k. 109; ibidem, sygn. 1042, 
k. 107-111; ibidem, sygn. 1074, k. 28-32, 75-80.
83 Ibidem, sygn. 1138, k. 70; A.N. Jaruga, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie  
w latach 1871-2011, Częstochowa 2011, s. 38.

Adam Norbert Jaruga



121

straż kaliska otrzymywała od miasta od 400 rubli w 1884 do 1500 rubli w 1910 r.  
Pabianice w 1911 r. przyznały straży 2000 rubli, Radom 800 rubli, Kielce 900 
rubli, Tomaszów Rawski 1000 rubli, Ostrowia Mazowiecka... 15 rubli84.

Te kilka przykładów ukazuje jak wielka była zależność straży ochotniczych 
od magistratów, które wielokrotnie były jedynym źródłem utrzymania jednostki. 
Zdarzały się sytuacje w guberni, że utrata dotacji ze strony miasta całkowicie 
przekreślała możliwość istnienia stowarzyszenia, które automatycznie ogłaszało 
upadłość85. Była to ostateczność, ale dopiero wówczas władze przekonywały 
się o powadze sytuacji i zmieniały kierunek swojej polityki86. Podobne sytuacje 
powtarzały się na początku XX w., zwłaszcza w miastach uprzemysłowionych, 
które stanęły w obliczu kryzysu i rewolucji 1905 r. Dlatego straże zaczęły działania 
w celu uzyskania zapewnień o ciągłości stałych długoterminowych dotacji, które 
dałyby gwarancję funkcjonowania jednostek. Jedną z nielicznych straży, która 
potrafiła taką przychylność uzyskać była częstochowska jednostka (Straż Ogniowa 
Ochotnicza w Częstochowie), otrzymała stałą zapomogę w kwocie 3000 rubli87. 

Sytuacja finansowa budżetów pożarniczych w dużej mierze zależna też była 
od łaskawości społeczeństwa, które było głównym udziałowcem straży zwłaszcza 
w mniejszych miastach i wsiach. Autorem pierwszego prawnie usankcjonowanego 
pomysłu zrzucenia odpowiedzialności finansowej za działalność straży na 
społeczeństwo był Feliks Potocki – minister policji w Księstwie Warszawskim, 
który 1 maja 1810 r. narzucił podatek na właścicieli nieruchomości. W zamian byli 
oni zwolnieni z utrzymywania w gotowości narzędzi pożarniczych i dostarczania 
ich na miejsce pożaru. Nieco później – 14 czerwca 1819 r. – podobny przepis 
wydał Książe Namiestnik Królestwa Polskiego (gen. Józef Zajączek), upatrując  
w nim szansę na powstanie zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej88. 

Wobec dużych potrzeb jednostek pożarniczych i małej pomocy płynącej 
od władz lokalnych oraz dzięki wejściu w życie Ustawy Normalnej89 z 1899 r. 
strażacy uzyskali możliwość wykonywania pracy, z której dochód przekazywano 
na działalność statutową. Jednostki próbowały w miarę możliwości i umiejętności 
druhów korzystać z tego zapisu. Strażacy wykonywali różne zajęcia, które wynikały 
z potrzeby chwili w danym mieście i gwarantowały wpływy do budżetu straży 
ogniowej, najczęściej były to prace sezonowe: wywożenie śniegu i dostarczanie 
wody90. 

Pozyskiwanie środków na szerszym polu, wykraczało nierzadko poza 
szeroko rozumianą działalność statutową i prócz wykonywania już wspomnianych 
prac ochotnicy podejmowali się obowiązków w przedsiębiorstwach komunalnych. 

84 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży …, s. 62; 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Pabianicach 1880-1930. Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach, Pabianice 1932, s. 12.
85 Sprawozdanie, APCz, AMCz, sygn. 1280, k. 4.
86 Sprawozdanie, Ibidem, k. 11.
87 W. Palus, Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w latach rewolucji 1905-1907, Częstochowa 
2003, s. 193-204.
88 J. Kon, Sprawa finansowania straży ogniowych ochotniczych, „Przegląd Pożarniczy” 1917, nr 3, 
s. 49.
89 Pierwsza ustawa regulujące regulamin powstawania straży ogniowych.
90 Sprawozdanie z działalności Straży Ogniowej Ochotniczej Łódzkiej za rok 1906, Łódź 1907, APŁ, 
ŁOSP, sygn. 56, s. 118; K.G. Matys, 50 jubileusz Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej, Łódź 1926, 
s. 31; Z. Szlagowski Łódzka Straż Pożarna 1876-1996, Łódź 1996, s. 44.
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W większości organizowano płatne oddziały kominiarzy. Pozyskane z tego tytułu 
dochody przekazywano bezpośrednio do kas strażackich. W guberni piotrkowskiej, 
pod tym względem prym wiodły straże: częstochowska, łódzka i tomaszowska, 
które odpowiedzialne były za przeglądy kominów w całym mieście, posiadając 
przez krótki czas wyłączność, a to zapewniało spore wpływy. W przypadku 
łódzkiej straży, działalność specjalnego oddziału kominiarskiego rozpoczęła się 
w 1899 r.91, a zakończyła po dwóch latach ostrym sporem z cechem kominiarzy, 
który zanotował spore straty92. Otwarty spór i walka o klientów pomiędzy obiema 
stronami trwał aż do 1915 r., kiedy łódzcy strażacy zaprzestali kominiarskiego 
fachu. 

Oddział łódzki cieszył się dużą popularnością, a tamtejsi strażacy  
(w oddziale byli nie tylko strażacy, bo niektóre jednostki, zatrudniały też 
prawdziwych kominiarzy, dzieląc się z nimi wpływami) wykonywali wycier  
w blisko 2600 kominach, podczas gdy miasto liczyło około 5000 kominów. Straż 
osiągała roczne wpływy z tego tytułu w granicach 10 000 rubli (przed odliczeniem 
kosztów uzyskania przychodu do kasy wpływało około 19 000 rubli)93.  
W Tomaszowie strażacy posiadali już pełną wyłączność i jego mieszkańcy 
korzystali jedynie z pomocy strażaków94. Natomiast Częstochowianie, sukcesywnie 
począwszy od 1899 r., kiedy powołano oddział kominiarski, uzyskali w obrębie 
miasta wyłączność i notowali wpływy z tego tytułu w kwocie około 2300 rubli  
(w 1899 r. na zakup odpowiednich narzędzi straż wydała prawie 1700 rubli)95.

Kolejnym i najpopularniejszym sposobem pozyskiwania środków było 
organizowanie zabaw tanecznych, wieczorków na które obowiązywały odpłatne 
wejściówki, a pozyskane w ten sposób dochody przeznaczano na działalność 
statutową. Zazwyczaj były to zabawy organizowane dla społeczności lokalnych, 
ale bywało również, że strażacy zapraszali druhów z innych miejscowości. Tak 
na przykład w Piotrkowie od 1878 r., organizowano „wieczór tańcujący”96,  
a w Częstochowie potańcówki odbywały się pod szyldem: „Dzień straży”97. 

Innym ciekawym pomysłem zapewnienia stałych dochodów dla straży 
było ściąganie opłaty z handlarzy. Z taką inicjatywą wyszli strażacy z Inowłodza.  
W 1906 r. tamtejszy zarząd wystąpił do Zarządu Miejskiego z nowatorską propozycją 
o przekazanie na rzecz straży wpływów z opłaty targowej. Magistrat odniósł się 
do owej prośby pozytywnie, ale warunkiem było oddelegowanie strażaków do 
zbierania tej opłaty. Z czasem owe wpływy stały się jednym z głównych źródeł 
dochodu jednostki. Rocznie stanowiło to od 400 rubli w 1906 r. do 600 rubli  
w 1909 r.98. Poza wymienionymi pracami, strażacy poszukiwali jeszcze wielu 
innych prób pozyskiwania pieniędzy. Najczęściej było to utrzymywanie czystości 
placów miejskich i wypożyczanie strażackich koni, ale na tę możliwość mogły 

91 APŁ, ŁOSP, sygn. 52, bp; „Rozwój”, nr 144 z 27 VI 1899, s. 6.
92 „Strażak” 1910, nr 1, s. 14-15.
93 APŁ, ŁOSP, sygn. 56, Sprawozdanie Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej za 1906 rok…, s. 17.
94 Ibidem, sygn. 62, Sprawozdanie Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej za 1913 rok, Łódź 1913, 
s. 20.
95 Sprawozdanie, APCz, AMCz, sygn. 1010, k. 96; sygn. 1908; sygn. 4986, sygn. 1506; sygn. 4973.
96 Ibidem, sygn. 650, k. 259.
97 A.N. Jaruga, Dzieje Ochotniczej Straży…, s. 47.
98 M. Pruski, M. Kaśkiewicz, Jak powstawał straż pożarna w Inowłodzu, „Strażak” 2003, nr 2, s. 11.
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pozwolić sobie tylko najbogatsze straże99.
Stosunek społeczeństwa do formowania straży był różny w wielu 

regionach, różnie upatrywany był w zależności od wielkości danej miejscowości. 
Dla przykładu wielokrotnie w literaturze przewija się informacja zasłyszana 
w mniejszych miejscowościach na początku XX w., jakoby pożar wynikły  
z uderzenia pioruna był karą bożą, dlatego odmawiano tłumienia takiego ognia100. 
Mało tego – zamiast walczyć z płomieniami wielokrotnie opuszczano domostwa 
zabierając tylko najpotrzebniejsze rzeczy101, albo upatrywano pomocy boskiej, 
poprzez patronów. Wierzono, że dzięki hodowli gołębi (w Piśmie Świętym pod 
ich postacią pojawiał się Duch Święty) lub owiec (utożsamianych z Chrystusem) 
można ustrzec się pożarów102. W II połowie XIX w. wśród społeczeństwa znane 
były przesądy według których lanie wody na ogień to grzech, a osoba która go gasi 
naraża się na odwet mocy nieczystych103. Najlepiej obrazuje to przypadek reakcji 
mieszkańców Sielca na pożar wsi opisany w „Przyjacielu Ludu”. Odnajdujemy 
w nim informację o ludziach, którzy zamiast gasić płomienie okrążają domy  
z obrazami św. Mikołaja lub Matki Boskiej, a jedna z kobiet dla odwrócenia ognia 
nago biegała wokół zabudowań104.

Stosunek społeczeństwa do straży wynikał w dużej mierze z postawy 
strażaków. Ci postrzegani byli wielokrotnie za wzór człowieka cnotliwego, 
pełnego honoru, odwagi, ale nie zawsze tak było. Zdarzały się sytuacje, gdzie 
strażacy byli sprawcami konfliktu z mieszkańcami miejscowości, co rzutowało 
negatywnie na wizerunek całej straży. Jeden z kilku takich przypadków miał 
miejsce w Koziegłowach, gdzie podczas majówki jeden ze strażaków dotkliwie 
pobił mieszkańca wsi, tak że ten mowę odzyskał dopiero dnia następnego. Bójka 
posłużyła za pretekst do opisywania braku subordynacji w szeregach tamtejszej 
straży, niemal natychmiast podjęto głosy o negatywnych zachowaniach, które 
miały prowadzić jednostkę ku upadkowi105.

Wizerunek straży zmieniał się z czasem – im dłużej poszczególne straże 
działały, tym większe zaufanie zyskiwały. Szczególnie ważna była pomoc finansowa 
najbogatszych grup społecznych, niemal w każdym mieście istniały mniejsze lub 
większe zakłady pracy, które wspierały działalność straży. Największa w guberni 
pomoc z tego tytułu wpływała na konto jednostki z Łodzi, straż utrzymywana była 
tylko ze składek fabrykantów i członków wspierających106. Był to ewenement, 
na skalę nie tylko guberni ale i całego Królestwa. Ponadto w Łodzi powstała 
ciekawa inicjatywa, zgodnie z którą wszyscy mieszkańcy miasta mieli zostać 
członkami jednostki ogniowej, co obligowałoby ich do opłacania stałych składek. 

99 Sprawozdanie, APCz, AMCz, sygn. 4986.
100 T. Jasonek, 120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach i 100 lecie jej orkiestry, 
Niepołomice 2010, s. 9.
101 „Przewodnik Pożarniczy” 1888, nr 6, s. 43.
102 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży …, s. 83.
103 J. Drzewiecki, Zarys dziejów pożarnictwa w Polsce, „Strażak Śląski” 1928, nr 5, s. 38.
104 A. Horbowski, Działalność wychowawcza i kulturalno-oświatowa Ochotniczych Straży Pożarnych, 
[w:] Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych. Straż ogniowa w środowisku lokalnym. Materiały 
z konferencji naukowej i podsumowania VI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i VI Konkursu na 
pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje, red. W. Tabasz, T. Chrobak, Tyczyn 1999, s. 20.
105 „Goniec Częstochowski”, nr 37 z 5 VIII 1910 r., s. 4.
106 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 286.
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Taki postulat wysunął Edward Jezierski, strażak i senior znany i szanowany  
w społeczeństwie łódzkiem. Już następnego dnia temat podchwyciła lokalna prasa, 
a dzięki apelowi, znacznie zwiększyły się wpływy w strażackiej kasie107. 

Z pieniędzy właścicieli fabryk utrzymywały się też jednostki z Pabianic 
i Tomaszowa108, ale były to jednak nieporównywalnie mniejsze sumy, które 
stanowiły jedynie odsetek dochodu. Zarządy jednostek chętnie takich sponsorów 
pozyskiwały, pomimo, że wszystkie największe wpływy odnotowywano ze zbiórek 
społecznych. Dlatego też uznanie w lokalnym społeczeństwie było niezwykle 
ważne, a straże dbały o dobre imię, bo miało to bezpośredni wpływ na stan kasy 
straży. W Inowłodzu gdzie niechęć do powołania straży była duża, zmieniła się 
radykalnie w ciągu miesiąca. Nawet najwięksi przeciwnicy zgłaszali się do pracy 
przy budowie remizy. Inni po początkowym sprzeciwie, zgłosili się do bezpłatnego 
wykonania prac na rzecz straży, po krótkim czasie znaleźli się ochotnicy będący też 
fachowcami: kowale, cieśle, dekarze109. W Łasku mieszkańcy miasta byli równie 
przychylni i już w chwili powstania straży przekazali jej datki w kwocie 2400 
rubli110. Odnotowywano również dobrowolne wpłaty bardziej zamożnych, którzy 
różnymi sumami zasilali straż. Warto choćby wspomnieć o właścicielce dóbr 
ziemskich Eufemii Szwejcerowej, która była jedną z ważniejszych sponsorów, 
oraz Jadwidze Olszakowskiej, żonie notariusza Łaskiego, która ufundowała 
pierwszy sztandar 111. 

W 1910 r. w Częstochowie na łamach tamtejszej prasy ukazała się 
informacja o zbiórce przeprowadzonej przez strażaków. Zaangażowała się w nią 
duża część społeczeństwa, która przekazywała nie tylko pieniądze ale również 
wiele fantów, nawet tak wyszukanych jak obrazy, korzec owsa, organki czy żywy 
osiołek, indyczka, kaczka, kura. W Częstochowie właściciel zakładu ogrodniczego 
Władysław Zawada przeznaczył na straż dochód z organizowanej wystawy róż112.

Nie zawsze społeczeństwo był tak przychylne, a pomocy odmawiano 
szczególnie gdy chodziło o pieniądze. Ludzie nie godzili się na opodatkowywanie 
na rzecz straży ogniowych. Dla przykładu w 1903 r. czteroosobowa grupa 
mieszkańców Inowłodza (Józef Skaczkowski – aptekarz, Jan Karpiński, Tomasz 
Pruski, Roman Zakrzewski) dążyła do utworzenia straży ogniowej, jednak 
mieszkańcy odmawiali podpisywania się pod petycją skierowaną do gubernatora 
piotrkowskiego, bowiem obawiali się zwiększenia podatków113. Owa sytuacja 
nie była ewenementem, odnotowano ją choćby w Pajęcznie, gdzie podobnej 
obawy nie rozwiano wśród społeczeństwa nawet mimo interwencji cieszącego się 
autorytetem miejscowego proboszcza114.

Jeszcze gorzej sytuacja przedstawiała się Częstochowie, gdzie przez długie 
lata społeczeństwo nie odpowiadało na potrzeby jednostek, strażacy przez cztery 

107 „Rozwój” 1907 r, nr 169, s. 2.
108 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 110.
109 M. Pruski, M. Kaśkiewicz, Jak powstawała straż…, „Strażak” 2003 nr 2, s. 9.
110 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży…, s. 280.
111 S. Rusin, op. cit., s. 28.
112 „Tydzień” 1895, nr 17, s. 5; „Goniec Częstochowski”, nr 93, 2 X 1910 r., s. 4; ibidem, nr 95, 4 X 
1910 r., s. 3.
113 M. Pruski, M. Kaśkiewicz, Jak powstawała straż…, „Strażak” nr 1, s. 7, 9.
114 „Strażak” 1906, nr 3, s. 13.
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pierwsze lata istnienia zebrali z własnych składek 2723 rubli i 42 kopiejki, z kasy 
miejskiej wpłynęła okrągła suma 1000 rubli, niebyła ona może imponująca, ale 
mocno kontrastowała z datkami jakie wpłynęły od mieszkańców miasta. Było to 
13 rubli115. Również w Częstochowie zdarzyła się ciekawa sytuacja ukazująca 
niechęć do strażaków. Od początku 1893 r. trwał proces z Rozalią Ufnerową, 
właścicielką nieruchomości sąsiadującej z budynkiem remizy. Pozwała prezesa, 
aby wymóc na nim zmianę kształtu dachu remizy, bowiem przysłaniał słońce, 
uniemożliwiając wnikanie światła do jej budynku. Ostatecznie strażacy dla 
spokoju porozumieli się z Ufnerową, ale prace przy przebudowie dachu kosztowały 
ochotników 163 ruble, a odszkodowanie opiewało na kwotę 160 rubli. Poza tym  
w Częstochowie kilkukrotnie zdarzały się sytuacje, gdy mieszczanie odpowiedzial-
ni za przechowywanie narzędzi pożarniczych, bezmyślnie używali ich do swoich 
potrzeb, niszczyli i nie szanowali. Dowodem na to były liczne skargi zarządu 
wpływające do magistratu116. 

Znane są również bardzo obojętne postawy społeczne, gdzie mieszkańcy 
byli zupełnie nieczuli na poczynania straży. Ludzie wychodzili z założenia, że 
strażacy są na usługach mieszkańców i muszą wykonywać swoje zadania. 
Wielokrotnie reprezentowali wobec ogniowców w pełni pretensjonalną postawę 
nie zdając sobie sprawy, iż strażacy to ochotnicy, a ich działalność wynika tylko 
z dobrej woli i chęci niesienia pomocy. Najlepiej obrazowały to sytuacje podczas 
gaszenia pożaru. Dla przykładu 24 czerwca 1889 r. w Łodzi podczas pożaru 
kamienicy na strażaków posypały się obraźliwe wyzwiska i szykany ze strony 
damy, która została ewakuowana z budynku bez kapelusza i wszczęła awanturę  
z ochotnikami117. 

Ciekawa sytuacja miała też miejsce w Częstochowie, gdzie 7 stycznia 
1907 r. strażacy zostali wezwani do pożaru domu Wereszczyńskich przy  
ul. Mikołajewskiej. Pożar udało się zlokalizować i zażegnano niebezpieczeństwo, 
ale niezwykle istotne zdarzenie miało miejsce tuż za ścianami sąsiedniego budynku. 
Jego lokatorzy w pełnej obojętności na zmagania ochotników z ogniem ani myśleli 
udzielić im pomocy i poświęcali się spożywaniu kolacji. Zatrzymano też osobę na 
próbie rabowania palącego się budynku. Taka postawa kilku częstochowian była 
odzwierciedleniem nastrojów społeczeństwa, które bezdusznie przechodziło obok 
wszelkich inicjatyw strażackich118. Innym razem strażacy jadący na wezwanie do 
pożaru (6 IV 1886) powstałego w koszarach zostali zaatakowani przez rosyjskich 
żołnierzy. Wojskowi nie chcieli dopuścić do rozłożenia narzędzi pożarniczych, 
awantura przerodziła się w regularną bijatykę. Żołnierze atakowali strażaków 
kolbami, a nawet bagnetami. Sam naczelnik straży Maciej Wolański, został 
odesłany do szpitala, gdzie opatrywano powstałe na jego ciele rany cięte119.

Niezwykle ważny z punktu widzenia straży była współpraca jednostki  
z najbogatszymi mieszkańcami miasta. W wielu miejscowościach guberni to właśnie 
najbogatsi byli organizatorami życia jednostek ochotniczych, niejednokrotnie 

115 Sprawozdanie, APCz, AMCz, sygn. 589, k. 8; „Nad Wartą” 1996, nr 12.
116 Odnotowywano niszczenie wiader, beczek, drabin. Vide: Sprawozdanie z działalności, APCz, 
AMCz, sygn. 569, k. 249; Sprawozdanie z działalności, ibidem, sygn. 552, k. 191-192.
117 „Dziennik Łódzki”, nr 150 z 25 VI 1889 r. s. 3.
118 „Goniec Częstochowski” 1907, nr 7, s. 6.
119 Sprawozdanie z działalności, APCz, AMCz, sygn. 808, k. 47.
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fundatorami, jak było to we wszystkich strażach powstających w owym czasie 
na terenie Królestwa: w Kaliszu, Turku, Zgierzu, Łęczycy, Płocku, Włocławku, 
Sieradzu, Pabianicach, itd.120. Wszędzie straże skupiały najznamienitszych 
mieszkańców. Natomiast w Częstochowie poza trójką założycieli, udzielało się 
tylko jeszcze kilku właścicieli kamienic, dwóch adwokatów i rzemieślnicy, którym 
nie należy odmawiać zaangażowania, ale finansowo jednostkę wesprzeć mogli 
tylko połowicznie121. W 1875 r. strażacy wystosowali do prezydenta miasta list, 
w którym uskarżali się na stan strażackiej kasy i brak pomocy częstochowian.  
A w przypadku odmowy pomocy zagrozili kolejny raz rozformowaniem jednostki: 
„Starania około utrzymania Straży Ogniowej dosyć pracy i zajęcia potrzebują, 
a prócz tego jeszcze, myśleć o funduszach i o takowe się starać, to przechodzi 
możność dwóch lub trzech osób. Ponieważ zaś dalsze istnienie Straży Ogniowej 
bez odpowiednich funduszów jest niemożebnym, łatwo przewidzieć można, że 
musi się stopniowo rozwiązać, a nie chcąc być świadkiem tej ostateczności, jak 
Straży zagraża, wynikającej tylko z braku poczucia publicznego dobra tutejszych 
p. p. obywateli, upraszam Wielmożnego Pana Prezydenta o wybranie innych 
osób do Zarządu Strażą Ogniową, a mianowicie: na p. o. Naczelnika na miejsce  
p. Rychlickiego i na moje, jako pomocnika i administratora, nadmieniam przytem, 
że do dnia 7 listopada r.b. pełnić będę obowiązki wyżej wspomniane, w którym to 
dniu odbędzie się przed magistratem o godzinie 3 po południu szczegółowy przegląd 
narzędzi straży Ogniowej, na który Wielmożnego Prezydenta zapraszam”122.

Zaowocowało to wychodzącą od ochotników inicjatywą obarczenia 
mieszkańców podatkiem na rzecz straży, na co prezydent przystał i szybko 
wprowadził w życie.Ta specjalna opłata obejmowała jedynie 10% od podymnego, 
co stanowiło niewielką sumę nawet od kilku kopiejek do 7 rubli i 60 kopiejek, bo 
taka największa kwota widnieje na liście 888 opodatkowanych. Ogólnie przyniosło 
to strażakom wpływy na sumę 750 rubli123. 

W rok później (1876) strażacy poszli za ciosem. Teodor Łagodziński 
wystosował do prezydenta pismo, w którym przedstawił pomysł na rozwiązanie 
problemu pustej kasy strażackiej poprzez zaproszenie na spotkanie samych 
najznamienitszych przedstawicieli miasta: Karola Ginsberga, Antoniego 
Siecińskiego, Pawła Wolberga, Teofila Zapałkiewicza, Emanuela Goldmana. 
Przedstawiono im potrzeby jednostki. Po zbadaniu księgi kasowej obliczono 
roczne zapotrzebowanie stowarzyszenia na 1000 rubli. Dotacja z magistratu  
w wysokości 230 rubli, pokrywała jedynie 25% zapotrzebowania, czyli blisko  
770 rubli musiał zdobyć zarząd, co było ponad jego siły124. 

Niedługo potem magistrat wyszedł z propozycją obarczenia mieszkańców 
obowiązkową składką, którą mieli złożyć do dnia 1 stycznia 1877 r. Tak samo 
postąpiły również inne miasta min. w Turek, Piotrków Trybunalski, Włocławek, 
Płock, Kielce, Suwałki, Sandomierz, Radom, Pabianice i Staszów125.

120 J.R. Szaflik, op. cit., s. 107-111.
121 Ibidem, s. 108.
122 Pismo do prezydenta miasta Częstochowy z 1875 roku, APCz, AMCz, sygn. 609, k. 7-10.
123 Ibidem, sygn. 609, k. 16-42. 
124 Ibidem, sygn. 609, k. 44-47; Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za  
1931 rok, s. 3; „Nad Wartą” 1996, nr 12.
125 Jeszcze inne rozwiązanie zaproponowano w Poznaniu. Magistrat utrzymywał z podatków straż 
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Straże w mniejszych miastach skazane były na samopomoc ogółu i jego 
ofiarność, a jedyne na co można było liczyć w owych przypadkach ze strony władz 
to zaledwie tolerancja, która polegała na nieprzeszkadzaniu. Innymi słowy nie 
mogły liczyć na wsparcie moralne i materialne ze strony władz, będąc nieufnie 
traktowane ze względu na swój obywatelski i samorządny ustrój. Przyczyniło się 
to do całkowitego przerzucenia początków działalności każdej z jednostek na barki 
osób prywatnych, dalsze istnienie zawdzięczając łaskawości ogółu mieszkańców 
danego miasta bądź wsi. Dlatego też straże powstałe w mniejszych środowiskach 
wykraczały poza swoje bezpośrednie powołanie. Stały się jedynymi ogniskami 
kulturalnymi w danym otoczeniu. Aby zdobyć środki na działalność strażacy 
próbowali zyskać aprobatę społeczną, utrzymując bliski kontakt z szeroką grupą 
ludzi z której, każda w działalności jednostki mogła znaleźć interesujący aspekt, 
tym samym wesprzeć finansowo straż126.

We wsiach, w których dla odróżnienia od miast nie można było liczyć na 
wsparcie bogatych fabrykantów, rolę finansowania straży starano się przerzucić 
na kilku choćby właścicieli majątków ziemskich. W Kłomnicach członkowie 
honorowi oddawali 100 rubli rocznie. Nie była to jednak suma wystarczająca jeśli 
weźmiemy pod uwagę, iż składali się na nią trzej bardzo zamożni ludzie: prezes 
Banku Handlowego w Warszawie, udziałowiec kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
i właściciel majątku w Kłomnicach – Leopold Kronenberg, wspomniany już 
Aureliusz Wünsche oraz właściciel pobliskiego Borowna – Adam Michalski127.

Podobne sytuacje, spory na linii strażacy – policmajster były odnotowane 
również w innych miastach. W Piotrkowie policmajster wielokrotnie rozpędzał 
strażaków gromadzących się na ćwiczenia, zakazywał zebrań zarządowi 
(członkowie zarządu spotykali się wówczas w prywatnych domach)128. W Łodzi 
do czasu oficjalnego zatwierdzenia statutu strażacy ochotnicy, byli szykanowani 
przez policję, nagminnie zdarzały się sytuacje, gdy policjanci widząc biegnącego  
w mundurze strażaka (do pożaru lub na inną akcję), zatrzymywali go  
i legitymizowali. Wskutek wrogiego nastawienia władz 12 stycznia 1876 r. zarząd 
podjął nawet decyzję o zakazie noszenia mundurów, do czasu zatwierdzenia 
statutu129.

Na dowód podobnych zajść poza gubernią piotrkowską można przytoczyć 
sytuację w Kielcach. Podczas pożaru folwarku rosyjski urzędnik, począł wydawać 
same błędne rozkazy w skutek czego pożarnicy, odmówili ich wykonania. 
Nastepnie przejęli inicjatywę działając według instrukcji dowodzącego dzięki 
czemu sprawnie pokonali płomienie. Zaistniała sytuacja stała się pretekstem do 
rozwiązania tamtejszej straży130.

zawodową, a mimo to nakładał obowiązek uczestniczenia w gaszeniu pożarów na wszystkich 
dorosłych mężczyzn, którzy tym samym należeli do Ochotniczej Straży Pożarnej. Uwidaczniało to 
problem pełnego zabezpieczenia miasta przed ogniem, któremu nie potrafiła sprostać ówczesna straż 
zawodowa „Przegląd Pożarniczy” 1927, nr 34, s. 598-599; „Strażak” 1904, nr 1, s. 8
126 L. Kotoński, O Towarzystwie…, s. 6. 
127 J.F. Milc, Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach 1913-2013, Kłomnice 2013, s. 30.
128 Jednodniówka strażacka wydana przez Obywatelski Komitet Jubileuszowy Straży Ogniowej 
Ochotniczej w Piotrkowie, Piotrków Trybunalski 1928, s. 7.
129 K.G. Matys, op. cit., s. 16-18.
130 Jubileusz 75-lecia Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach, Kielce 1948, s. 17.
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W 1887 r. w Częstochowie kolejny raz mocno dała się we znaki ingerencja 
władz rosyjskich, które w celu osłabienia jednostki, zażądały wykreślenia z listy 
członków honorowych wszystkich obcokrajowców, przybyłych spoza terenu 
Królestwa Polskiego (działania wymierzone były przede wszystkim w Żydów 
i Niemców odnoszących sukcesy gospodarczej). Poprzez takie działania Straż 
Ogniowa Ochotnicza utraciła najbardziej wpływowych członków, byli to: Wilhelm 
Brass, Gehlig, Huch, bracia Goldstein, hr. Henckel von Donnesmark, Julian Kalmus, 
Florian Kieslisch, wdowa Sachs, Karol Pozzi, Marceli Brzeziński, Jan Florkowski, 
Karol Lubowski, Franciszek Lisowski i Adolf Markusfeld. Dziwi jednak spora 
liczba polsko brzmiących nazwisk, które też z listy zostały skreślone (czyżby 
narodowość była tylko pretekstem, a tak naprawdę władze dążyły do pozbycia się 
wszystkich wpływowych i wrogo do Rosji nastawionych działaczy?)131. 

Takie kroki zdecydowanie ugodziły w prawidłowe działanie jednostki 
i zachwiały równowagę finansową, ale nie zagroziły dalszej egzystencji 
stowarzyszenia. W 1894 r. nastąpiło chwilowe „ocieplenie” poczynań władzy 
centralnej w stosunku do stowarzyszeń strażackich. Łaskawe spojrzenie Rosjan 
niechybnie przełożyło się na środowisko częstochowskie, społeczeństwo chętniej 
pomagało i bez strachu wspierało stowarzyszenia ogniowe. Świadczyć to może 
o wcześniejszym strachu i niechęci do narażania się władzy poprzez wspieranie 
strażaków.

W 1902 r. rozgorzał konflikt pomiędzy gubernatorem piotrkowskim,  
a dwoma zamożnymi mieszkańcami Bełchatowa – Albertem Hellwigiem i jego 
ojcem. Ci dwaj zostali przez rosyjskie władze wykreśleni z zarządu. Powodem 
był rzekome „zuchwałe odnoszenie się do topografa kpt. Tolla i niewykonywanie 
żądań władzy”. Pomimo protestów zlecono kolejne wybory już bez Hellwigów132. 
W 1913 r. gubernator warszawski w piśmie do gubernatora piotrkowskiego 
skarżył się na straże z powiatów będzińskiego i częstochowskiego, które jakoby 
organizowały zbiórki pieniężne na rewolucję oraz wręczały policmajstrom łapówki 
za możliwość organizowania wystąpień narodowościowych. Zwracał również 
uwagę iż w regionie częstochowskim dużą rolę w krzewieniu polskości wśród 
strażaków pełnili księża – stali oni na czele jednostek powstających szczególnie 
na wsi, gdzie cieszyli się dużym posłuchem miejscowej ludności133. W tym samym 
roku w Sosnowcu podczas obchodów 300-lecia panowania dynastii Romanowów, 
doszło do incydentu, gdzie podczas śpiewania hymnu rosyjskiego, jeden ze 
strażaków (Stanisław Frasunkiewicz) odmówił zasalutowania. W wyniku tego 
zajścia sosnowiecka straż została poddana wnikliwemu śledztwu, a 12 jej członków 
wyrzucono ze stowarzyszenia za nielojalność wobec państwa rosyjskiego134. 

W wielu przypadkach negatywne nastawienie władz rzutowało na cały ruch 
pożarniczy w guberni. Łaskawość i szczodrość osób ze szczytów władzy była 
niedoścignionym marzeniem strażaków z guberni piotrkowskiej. Z zazdrością 
patrzyli jak najważniejsze jednostki z innych guberni traktowane były przez 

131 „Gazeta Strażacka” 1939, nr 11.
132 J. Strachocki, 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Bełchatów 2001, s. 18.
133 APP, KGP, sygn. 78, k. 13.
134 J. Wolski, Rząd rosyjski a Ochotnicze Straże Pożarne, [w:] Jednodniówka strażacka wydana 
przez Obywatelski Komitet Jubileuszowy Straży Ogniowej Ochotniczej w Piotrkowie, Piotrków 
Trybunalski 1928, s. 6-7.
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ważne osobistości. Dla przykładu w guberni kaliskiej działające tam towarzystwa 
kredytowe corocznie przekazywały na poszczególne straże od 50 do 300 rubli135.

Podsumowując można stwierdzić, że straże ogniowe w guberni piotrkowskiej 
miały podobne realia i problemy jak straże w pozostałych częściach Królestwa 
Polskiego. Wyróżniało je natomiast większe zagęszczenie jednostek i dobra 
współpraca pomiędzy nimi. Zauważamy również, iż nie był to czas przychylności 
społeczeństwa i władz, które z różnych przyczyn z trudem akceptowały istnienie 
i działalność straży. Trudne czasy należało pokonać, aby konieczność istnienia 
jednostek ogniowych została zauważona. Dzięki temu początek XX w. stał 
się bardziej przychylny strażakom, a ich stowarzyszenia na stałe wpisały się  
w krajobraz polskich miejscowości.

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne
- Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta Miasta Częstochowa.
- Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódzka Ochotnicza Straż Pożarna.
- Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta Miasta Piotrkowa.

Źródła drukowane
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1889 goda, Piotrków 1890.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1890 goda, Piotrków 1891.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1893 goda, Piotrków 1894.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1896 goda, Piotrków 1897.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1901 goda, Piotrków 1902.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1902 goda, Piotrków 1903.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1905 goda, Piotrków 1906.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1906 goda, Piotrków 1907.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1909 goda, Piotrków 1910.
- Obzor pietrokowskoj guberni za 1911 goda, Piotrków 1912.
- Pamiatnaja kniżka pietrokowskoj guberni na 1902, Piotrków 1902.
- Sprawozdanie za 1886 rok Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Straży Ogniowej 
Ochotnicze w Piotrkowie odczytane na ogólnem zebraniu sprawozdawczym dnia 
13 lutego 1887 roku, Piotrków 1887.

Czasopisma
- „Gazeta Łódzka” 1913.
- „Gazeta Strażacka” 1939.
- „Goniec Częstochowski” 1907, 1910, 1913.
- „Przegląd Pożarniczy” 1917.
- „Przewodnik Ubezpieczeniowy” 1927.
- „Rozwój” 1899, 1905, 1907.
- „Strażak” 1904, 1906, 1910.
- „Tydzień” 1882, 1886, 1895.

135 A. Tomaszewicz, Udział instytucji kredytowych guberni kaliskiej w finansowaniu działalności 
społecznej i dobroczynnej w latach 1897-1914, [w:] Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX  
i XX wieku, t. V, red. W. Puś, Łódź 2008, s. 228-237.

OGÓLNE WARUNKI POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTW STRAŻY...



130

Opracowania
- Basiński S., 120 lat radomszczańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, „Nasz Świat” 
2001, nr 1.
- Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, 
Warszawa 1977.
- Bieliński P., 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie. 1905-2005, Łódź-
Rzgów 2005.
- Chwalba A., Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim w latach 1861-
1917, Kraków 1995.
- Czakon K., 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich, 
Kończyce Wielkie 2007.
- Drzewiecki J., Zarys dziejów pożarnictwa w Polsce, „Strażak Śląski” 1928, nr 5.
- Flatt J.B., Opis Księstwa Warszawskiego, Poznań 1809.
- Gąsior M., Początki Piotrkowskiej Straży Pożarnej, [w:] 130 lat Piotrkowskiej 
Straży Pożarnej 1878-2008, Piotrków Trybunalski 2008. 
- Głowacki K., Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków-Kielce 1984.
- Głowacki P., Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914, 
Piotrków Trybunalski 2009.
- Górak A., Kozłowski J., Latawiec K., Słownik biograficzny gubernatorów  
i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), Lublin 2014. 
- Grossman H., Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego. Na 
podstawie spisów ludności 1808-1810, Warszawa 1925.
- Horbowski A., Działalność wychowawcza i kulturalno-oświatowa Ochotniczych 
Straży Pożarnych, [w:] Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych. Straż ogniowa 
w środowisku lokalnym. Materiały z konferencji naukowej i podsumowania VI 
Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i VI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, 
opracowania i relacje, red. W. Tabasz, T. Chrobak, Tyczyn 1999. 
- Ihnatowicz I., Przemysł łódzki w latach 1860-1900, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1965.
- Jaruga A. N., Dzieje Ochotniczej Straży Ogniowej w Częstochowie w latach 
1871-2011, Częstochowa 2011. 
- Jubileusz 75-lecia Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach, 
Kielce 1948.
- Kołodziejska B., Młodość czasów pokoju i budowania, „Strażak” 1977, nr 11.
- Kon J., Sprawa finansowania straży ogniowych ochotniczych, „Przegląd 
Pożarniczy” 1917, nr 3. 
- Kotoński L., W akcji czyli w boju, „Strażak” 2011, nr 7.
- Kubicki, A., Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od średniowiecza do 
1939 roku, Częstochowa 2011.
- Maciągowski M., Przewodnik po żydowskich Kielcach, Kraków-Budapeszt 2011.
- Matusak P., 80 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, [w:] Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej, t. III, red. L. Bogdan i A. Kołodziejczyk, Warszawa 2003. 
- Milc J. F., Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach 1913-2013, Kłomnice 2013.
- Nowak J., Z nurtem i pod prąd. 100 lat OSP Wodzisław na tle historii ruchu 
strażackiego w regionie, Wodzisław-Kraków 2004. 
- Olejnik T., Materiały źródłowe do dziejów stowarzyszeń Ochotniczych Straży 
Ogniowych w Królestwie Polskim zawarte w wydawnictwie Cesarsko-Rosyjskiego 

Adam Norbert Jaruga



131

Towarzystwa Pożarniczego „Pożarnyj Kaliendar” (cz. II), „Muzealny Rocznik 
Pożarniczy”, t. II, Warszawa 1991.
- Olejnik T., Ochotnicza Straż Pożarna w Złoczewie 1880-1980, Łódź 1980.
- Olejnik T., 100 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce, 
Częstochowa 1982.
- Olejnik T., Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie 1882-1982, Sieradz 1982.
- Olejnik T., Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych Królestwa Polskiego, 
Warszawa 2003.
- Palus W., Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w latach rewolucji 1905-
1907, Częstochowa 2003.
- Pełka J., Dzieje Ochotniczego pożarnictwa w powiecie ciechanowskim (1882-
2002), Ciechanów 2002.
- Pidzik E., Częstochowska dzielnica Raków – zarys dziejów osady hutniczej do 
roku 1928, [w:] Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. II, red. 
W. Puś, Łódź 2004.
- Podolska A., Sprawozdanie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radom-
sku za rok 1926, „Zeszyty Radomszczańskie” 2011.
- Pruski, M. Kaśkiewicz, Jak powstawała straż pożarna w Inowłodzu, „Strażak” 
2003, nr 1.
- Przyłuska E., Nowoczesność z tradycją, „Przegląd Pożarniczy” 2011, nr 5.
- Rusin S., 100 lat Łaskiej Straży Pożarnej, Łask 2000. 
- Rybczyk G., 125 lat OSP w Szaflarach, „Strażak” nr 4, IV 2012 r.
- Sankowski S., Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Radomska 1881-
1981, Częstochowa 1981.
- Strachocki J., 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Bełchatów 
2001.
- Szaflik J. R., Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 2001.
- Tomaszewicz A., Udział instytucji kredytowych guberni kaliskiej w finansowaniu 
działalności społecznej i dobroczynnej w latach 1897-1914, [w:] Studia z historii 
społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. V, red. W. Puś, Łódź 2008. 
- Wiśniewska J., Dzieje miasta i gminy Koziegłowy, Katowice 1996.
- Wolnicki P, Aparat biurokratyczny w guberni piotrkowskiej, [w:] Powstanie 
styczniowe w regionie częstochowskim i województwie kaliskim (1863-1864), red. 
M. Trąbski, N. Morawiec, R. W. Szwed, Częstochowa 2014.
- Wolski J., Rząd rosyjski a Ochotnicze Straże Pożarne, [w:] Jednodniówka 
strażacka wydana przez Obywatelski Komitet Jubileuszowy Straży Ogniowej 
Ochotniczej w Piotrkowie, Piotrków Trybunalski 1928.
- Zarzycki A., Poznań. Dzieje walki z pożarami 1253-2008, Poznań 2009.

Streszczenie

OGÓLNE WARUNKI POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTW 
STRAŻY OGNIOWYCH OCHOTNICZYCH W GUBERNI 

PIOTRKOWSKIEJ

Ochrona przeciwpożarowa jest jednym z najistotniejszych aspektów życia 
i działania dobrze zorganizowanej społeczności. Ludzie od zawsze dla niesienia 
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pomocy innym gotowi byli do poświęcenia i potrafili współdziałać. Działania 
przeciwpożarowe mniej lub bardziej spójne, niemal od zawsze były obecne  
w skupiskach ludzi. Artykuł obejmuje ten dynamiczny początek powstawania 
drużyn pożarniczych na terenie guberni piotrkowskiej. Ruch strażacki rozwijał 
się tu silnie m.in. za sprawą zagęszczenia przemysłu, a jednostki ogniowe  
z Częstochowy, Piotrkowa, Łodzi, były pod wieloma względami pionierskimi na 
arenie Królestwa Polskiego. 

Należy zaznaczyć, że straże na przełomie XIX i XX w. były jedynymi 
polskimi stowarzyszeniami, które mogły funkcjonować zgodnie z prawem 
Imperium Rosyjskiego. Stwarzało to wiele możliwości dla najaktywniejszych, 
którzy pod osłoną szyldu straży, realizowali swoje marzenia, niekoniecznie 
związane z pożarnictwem. Straże zmieniały również mentalność ludzi  
i społeczeństw. Dzięki stowarzyszeniom ogniowym mieszkańcy miast i wsi mieli 
świadomość większego bezpieczeństwa i bezpośredniego wpływu na nie poprzez 
zaangażowanie, członkostwo i wspieranie straży. 
Słowa kluczowe: Straż, ochotnicy, gubernia piotrkowska, pożarnictwo, obrona 
przeciwpożarowa.

Summary

GENERAL CONDITIONS OF THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITY 
OF THE VOLUNTEER FIRE BRIGADE ASSOCIATIONS IN GUBERN 

PIOTRKOWSKA

Fire protection is one of the most important aspects of the life and operation 
of a well-organized community. People have always been willing to sacrifice to 
help others and have been able to cooperate. Fire activities that are more or less 
consistent have been almost always present in the population centers. The article 
covers this dynamic beginning of the formation of fire teams in the territory of 
the Piotrków Trybunalski governorate. The firefighting movement developed here 
strongly due to industry concentration, and fire units from Częstochowa, Piotrków, 
and Łódź were in many respects pioneering in the Polish Kingdom arena.

It should be noted that the guards at the turn of the 19th and 20th centuries 
were the only Polish associations that could function in accordance with the law of 
the Russian Empire. It created many possibilities for the most active, who, under the 
guards' cover, pursued their dreams, not necessarily related to firefighting. Guards 
also changed the mentality of people and societies. Thanks to fire associations, city 
and village residents were aware of greater security and direct influence on them 
through involvement, membership and support of the guard.
Keywords: Guard, volunteers, Piotrków gubernia, firefighting, fire protection.
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Katarzyna Parkitna
(Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie)

OBRAZ REPATRIACJI I PRZESIEDLEŃ W POWIECIE 
CZĘSTOCHOWSKIM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ NA 

PODSTAWIE DOKUMENTÓW ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
PAŃSTWOWEGO URZĘDU REPATRIACYJNEGO  

W CZĘSTOCHOWIE. ZARYS ZAGADNIENIA.

Po zakończeniu II wojny światowej Polska stała się miejscem tranzytu 
ludności różnych narodowości, co związane było z umowami międzynarodowymi 
zawartymi pomiędzy zwycięskimi mocarstwami. Dotyczyły one wytyczenia 
nowych granic oraz przesiedlań ludności. Na tzw. Ziemie Odzyskane kierowani 
byli Polacy, którzy musieli opuścić swoje domostwa znajdujące się teraz  
w granicach republik sowieckich. Z Zachodu do kraju powracali więźniowie 
obozów koncentracyjnych, przymusowi robotnicy, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych  
i emigranci zarobkowi z czasów II Rzeczypospolitej. Drugiej strony terytorium 
Polski miała opuścić ludność niemiecka oraz białoruska, litewska i ukraińska1. 
Działanie te wymagały dużego zaangażowania ze strony polskiej i wiązały się 
z wieloma trudnościami – przede wszystkim logistycznymi oraz formalnymi. 
Zniszczony przez wojnę kraj nie posiadał dostatecznych możliwości transporto-
wych, gdyż wiele szlaków komunikacyjnych było nieprzejezdnych. Dodatkowo 
ludność, która znalazła się na ziemiach polskich, musiała zostać zarejestrowana,  
a także przede wszystkim należało zapewnić podróżnym wyżywienie oraz nocleg2. 
Do sprostania temu zadaniu dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego z 7 października 1944 r. został powołany Państwowy Urząd Repatriacyjny 
(PUR), a na pierwszego dyrektora powołano Władysława Wolskiego. Następnie 
uchwałą Rady Ministrów z 13 marca 1945 r. PUR miał swoim zakresem objąć 
obszar Ziem Odzyskanych i przygotować te tereny do osadnictwa3. Potem dekretem  
z 7 maja 1945 r. działalność PUR została rozszerzona i do zakresu działania  

1 Umowa PKWN i ZSRR z 9 i 22 IX 1944 r. o repatriacji ludności polskiej z odstąpionych terenów 
wschodnich, Postanowienie art. XIII Umowy Poczdamskiej o repatriacji ludności niemieckiej 
z polskich terenów. Vide: P. Kacprzak, Polskie władze administracyjne w procesie wysiedlania 
ludności niemieckiej w latach 1945-1949, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, t. LXII, s. 205.
2 K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk 1974, s. 93 i nn.
3 Dekret z 7 X 1944 r. – Dz.U. 1944, nr 7, poz. 32; K. Kersten, op. cit, s. 90-91.

CZĘSTOCHOWSKIE TEKI HISTORYCZNE, TOM VIII, CZĘSTOCHOWA 2018



134

Urzędu należało m.in.:
- organizacja repatriacji ludności z obszarów innych państw na terytorium 

państwa polskiego,
- organizacja powrotu wysiedlonych przez niemieckiego okupanta do 

poprzednich miejsc zamieszkania oraz organizacja przesiedlenia ludności na 
tereny odzyskane z innych okręgów państwa,

- regulowanie planowanego napływu repatriantów i przesiedleńców,
- opieka sanitarno-żywnościowa podczas prowadzenia repatriacji i prze-

siedlenia,
- planowane rozmieszczenie repatriantów i przesiedleńców oraz organizacja 

ich osadnictwa na ziemiach polskich,
- prowadzenie akcji pomocy repatriantom i przesiedleńcom,
- popieranie zrzeszeń i instytucji społecznych w kraju i zagranicą, o ile ich 

celem jest niesienie pomocy i opieka nad repatriantami i przesiedleńcami4.
W 1948 r. dodatkowo PUR brał udział w komisjach osadnictwa rolniczego  

i nierolniczego, działających jako komisje szacunkowe dla mienia pozostawionego 
w ZSRR. Urząd miał wykonywać wszystkie czynności techniczne i przygo-
towawcze, a także był zaangażowany w rozdysponowanie mienia nierolniczego 
poukraińskiego i poniemieckiego5.

Struktura terenowa tego urzędu odzwierciedlała podział terytorialny 
kraju. Funkcjonowały oddziały powiatowe, oddziały wojewódzkie oraz organ 
naczelny – Zarząd Centralny z siedzibą w Łodzi. W pierwszych miesiącach 
działalności najmniejszymi jednostkami były punkty etapowe, następnie rejonowe 
inspektoraty osadnictwa oraz wojewódzkie oddziały. Dnia 13 sierpnia 1945 r. 
powołano do życia Powiatowe Oddziały Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, 
a 9 listopada Inspektorów w Okręgowych i Wojewódzkich Oddziałach PUR. 
Inspektor, podlegający Naczelnikowi właściwego Wojewódzkiego Oddziału, mógł 
przeprowadzać kontrolę działalności placówek PUR w zakresie organizacyjnym  
i finansowo-gospodarczym na terenie zainteresowanego Oddziału Wojewódzkiego 
czy Okręgowego. W 1946 r. w związku ze spadkiem ruchu przesiedleńczo-
repatriacyjnego zaszła konieczność przeprowadzenia reorganizacji placówek PUR 
i przestawienia ich na realizację nowych zadań, do których w 1947 r. zaliczano 
akcję uwłaszczeniową6. 

Z danych PUR wynikało, iż w latach 1944-1946 z ziem wcielonych do 
ZSRR przesiedlono na tereny polskie 1 247 417 osób, w tym 185 643 osoby  
z Litwy, 274 250 osób z Białorusi i 787 524 osoby z Ukrainy. Przesiedleńcy  

4 Dekret z 7 V 1945 r. – Dz.U. 1945, nr 18, poz. 101; D. Sula, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944-1951, Lublin 2002, s. 21-22. 
5 PUR w chwili swojego powstania podlegał Prezydium PKWN, a po utworzeniu 31 XII 1944 r. 
Tymczasowego Rządu RP – Prezydium Rady Ministrów. Następnie 7 V 1945 r. podporządkowano 
instytucję Ministrowi Administracji Publicznej, a od 13 XI 1945 r. włączono PUR do Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych. Po likwidacji tego ministerstwa 21 I 1949 r. PUR ponownie został podporządkowany 
Ministrowi Administracji Publicznej. Po likwidacji tego ministerstwa od 28 IV 1950 r. do 31 III 1951 
r. do zakończenia działalności podlegał Prezesowi Rady Ministrów. Zmieniała się również siedziba 
PUR – najpierw urzędował w Lublinie (od 7 X 1944 do 21 II 1945 r.), a następnie został przeniesiony, 
ze względu na złe warunki lokalowe, do Łodzi. Vide: D. Sula, op. cit., s. 22.
6 Ibidem, s. 29. 
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z Litwy stanowili 14,9%, z Białorusi – 22%, a z Ukrainy 63,1% przesiedlonej 
ludności. Akcja ta trwała do 31 grudnia 1946 r. mimo starań władz polskich, 
minister spraw zagranicznych ZSRR Andriej Wyszyński wyraził zgodę jedynie 
na przesiedlenie tych osób, których rodziny zostały już przesiedlone do Polski7.  
6 maja 1947 r. w Warszawie wicepremier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Antoni 
Korzycki i zastępca przewodniczącego Rady Ministrów Ukraińskiej SRR Wasil 
F. Starczenko podpisali protokół o zakończeniu ewakuacji polskich obywateli  
z terytorium Ukraińskiej SRR do Polski i ukraińskiej ludności z terytorium Polski 
do Ukraińskiej SRR.

Do Rzeczypospolitej wracali również repatrianci z Zachodu. Większość 
z nich przebywała w Niemczech w strefach okupacyjnych amerykańskiej, 
brytyjskiej, radzieckiej oraz francuskiej. Obywatele polscy według danych  
z 11 września 1945 r. przebywali w 427 obozach dla tzw. dipisów (Displayed 
Persons) – 227 w strefie brytyjskiej, 139 w strefie amerykańskiej i 61 w strefie 
francuskiej8. Trasa powrotu Polaków ze strefy amerykańskiej i francuskiej 
przebiegała drogą kolejową z Niemiec przez czeskie Pilzno do Dziedzic (główny 
punkt) lub Kudowy Zdrój. Natomiast ze strefy brytyjskiej ludność polska wracała 
transportem samochodowym do Szczecina, a zimą zorganizowano transporty 
morskie do Gdańska. Według szacunków Czesława Łuczaka do końca 1949 r. 
repatriowano z obszaru Niemiec 1 532 277 obywateli polskich, z czego 825 310 
wróciło do kraju z zachodnich stref okupacyjnych (415 144 ze strefy brytyjskiej, 
359 296 – amerykańskiej i 50 870 ze strefy francuskiej)9. Pozostali Polacy, 
którzy z różnych względów nie chcieli wrócić do kraju, przebywali w strefach 
okupacyjnych (ok. 87 000 – dane na 1 I 1950 r.) bądź też wyemigrowali do innych 
państw, w czym pomagały im organizacje międzynarodowe10.

23 sierpnia 1946 r. ministrowie Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych 
i Bezpieczeństwa Publicznego wydali Zarządzenie w sprawie wydalenia obywateli 
radzieckich, przebywających nielegalnie w Polsce do ZSRR. Przede wszystkim byli 
to obywatele, którzy na terenach polskich znaleźli się w związku z wydarzeniami 
wojennymi, np. powracający z robót przymusowych z Niemiec, zdemobilizowani 
żołnierze Armii Czerwonej, byli jeńcy wojenni. Jeżeli nie posiadali ważnych 
paszportów, bądź też polskich wiz, wówczas podlegali wydaleniu do ZSRR. 
Osoby te miały być kierowane do punktów zbornych wyznaczonych przez 
PUR dla każdego województwa – dla województwa kieleckiego były to Radom 
i Częstochowa. W latach 1947-1950 ogólna liczba wysiedlonych wynosiła 
4 809 osób, z czego z kieleckiego wysiedlono tylko 36 osób (najwięcej z woj. 
szczecińskiego 1262 osoby i warszawskiego 1178)11.

Decyzję o wysiedleniu ludności niemieckiej z Polski, Czechosłowacji  
i Węgier podjęły mocarstwa na konferencji w Poczdamie (17 lipiec-2 sierpień 
1945 r.), którą powierzono z inicjatywy Wielkiej Brytanii, Sojuszniczej Radzie 
Kontroli Niemiec. Z polskiej strony przesiedlaniem miało zająć się Ministerstwo 

7 Ibidem, s. 74.
8 J. Wróbel, Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945-1949, 
Łódź 2009, s. 337.
9 Ibidem, s. 449.
10 Ibidem, s. 451-452.
11 D. Sula, op. cit., s. 81-83.
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Spraw Odzyskanych, a technicznie Państwowy Urząd Repatriacyjny. Z ziem 
polskich cała ludności niemiecka (3,5 mln osób) miała zostać wysiedlona do 
radzieckiej (2 mln) i brytyjskiej (1,5 mln) strefy okupacyjnej w Niemczech12. PUR 
zakończył działalność w tym obszarze z dniem 8 marca 1951 r. kiedy to Polskie 
Biuro Podróży „Orbis” przystąpiło do przejmowania jego agend repatriacyjno-
reemigracyjnych. Z danych PUR wynika, iż w latach 1946-1951 przez jego punkty 
zborne przeszło 2 352 291 Niemców13. 

W związku ze zmniejszającym się ruchem migracyjnym ludności PUR 
ulegał powolnej likwidacji, np. w styczniu 1949 r. było jeszcze 14 wojewódzkich 
oddziałów, ale liczba oddziałów powiatowych zmniejszyła się do 197 (w 1946 r. 
było ich 289), a punktów etapowych do 20 (w r. 1946 istniało 318). Państwowy 
Urząd Repatriacyjny działał do 26 sierpnia 1951 r.14. 

Częstochowa po zakończeniu II wojny światowej była ważnym miejscem 
dla ruchu repatriacyjno-remigracyjnego, ze względu na znajdujący się tu węzeł 
kolejowy. W mieście zatrzymywała się ludność podróżująca ze Wschodu na Zachód, 
bądź też wracająca z Niemiec na tereny polskie. Ruch tej ludności kontrolował 
Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Częstochowie, działający 
w latach 1945-1950. 

Z Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej trasa repatriantów 
wiodła przez: Baranowicze lub Grodno, Białystok, Łapy, Małkinie, Warszawę, 
Koluszki, Częstochowę, Katowice i Opole; z Litewskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej przez: Wilno, Białystok, Łapy, Małkinie, Warszawę, Skierniewice, 
Koluszki, Częstochowę i Katowice; z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej przez: Łuck, Kowel, Chełm, Lublin, Dęblin, Skarżysko, Kielce, 
Częstochowę lub też Brześć, Łuków, Dęblin, Kielce, Częstochowę (albo Katowice) 
i Opole15.

Początkowo na częstochowskim terenie działał Inspektorat Rejonowy 
Wydziału Osadnictwa w Częstochowie, który pracował od 19 lutego 1945 r. do  
1 października 1945 r. Pierwszym inspektorem został Karol Nabrdalik, który urząd 
ten piastował do 30 lipca 1945 r. W inspektoracie pracowali również Stefan Krupa – 
zastępca, Krystyna Jasińska – maszynistka, Antoni Szecówka – referent, Stanisław 
Kluska – referent, Zofia Żukowska – kancelistka, Andrzej Czerwiński – referent 
transportowy, Emilia Pijor – praktyk. Instytucja podlegała oraz była finansowana 
przez Wojewódzki Oddział PUR w Kielcach, a budżet wynosił 76 200 zł16.

Następnie Wojewódzki Oddział PUR w Kielcach powołał Punkt Etapowy 
PUR przy al. NMP nr 41 oraz Inspektorat Rejonowy Osadnictwa PUR znajdujący 
się w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7. 
Punkt Etapowy pracował w trudnych warunkach w poniemieckim drewnianym 
baraku. Udzielał repatriantom i przesiedleńcom pomocy w postaci noclegów, 
pomocy żywnościowej, lekarskiej, przydzielał kwoty pieniężne i odzież. 

12 D. Sula, op. cit., s. 85.
13 Ibidem, s. 91.
14 Ibidem, s. 30.
15 Ibidem, s. 68-69.
16 Sprawozdanie z działalności Inspektora Rejonowego Wydziału Osadnictwa w Częstochowie za 
okres od 19 lutego 1945 do 1 października 1945 r., APCz, Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział 
Powiatowy w Częstochowie [dalej: PUROPCz], sygn. 4, k. 114.
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Dodatkowo na terenie dworca kolejowego utworzono Punkt Informacyjny  
i Żywnościowy. W punktach pracowało 20 pracowników umysłowych oraz  
3 osoby personelu kuchennego. Placówki wydawały przez całą dobę repatriantom 
posiłki oraz suchy prowiant. W Punkcie Etapowym meldowało się codziennie 
150 osób, a kuchnie w Punkcie Etapowym oraz dworcowa wydawały ok. 200 
posiłków. Natomiast do zadań Rejonowego Inspektoratu Osadnictwa PUR 
należało osiedlanie repatriantów na poniemieckich gospodarstwach rolnych, które 
znajdowały się na terenie powiatu częstochowskiego17. 

1 października 1945 r. został utworzony Powiatowy Oddział PUR  
w Częstochowie, który powstał z połączenia Punktu Etapowego oraz Rejonowego 
Inspektoratu Osadnictwa. Placówka najpierw mieściła się pod adresem al. 
NMP 41, a następnie przeniosła się do lokalu al. NMP 53. Instytucja została 
podzielona na referaty: ogólny, finansowo-budżetowy, osadnictwa miejskiego  
i wiejskiego, transportowy, etapowy, prawny, zdrowia, statystyki i ewidencji.  
W Oddziale pracowało 20 pracowników umysłowych oraz 3 osoby na kuchni. Dnia 
27 listopada 1947 r., decyzją Zarząd Centralnego PUR w Łodzi, zlikwidowano 
punkt etapowy, referat etapowy i zdrowia. Następnie w 1948 r. uległy stopniowo 
likwidacji referaty: prawny, statystyki i ewidencji oraz referat osadnictwa. Zadania 
wykonywane przez te referaty przejął referat ogólny. W 1949 r. Powiatowy Oddział 
PUR w Częstochowie posiadał 4 referaty – ogólny, przesiedleńczy, transportowy 
oraz finansowy18. W 1946 r. Oddział posiadał magazyn żywnościowy, odzieżowy, 
materiałowy i materiałów piśmiennych, a także ambulatorium. Pracownikami 
oddziału w tym okresie byli: Kierownik Referatu Etapowego – Andrzej Machowski, 
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego – Zofia Pruska, Intendent  
i Magazynier – Bolesław Wojniak, Woźny – Stanisław Usarz, Lekarz Punktu 
Etapowego – Wilhelmina Stefanowicz (w 1947 r. Kierownik Referatu Zdrowia), 
Higienistka Punktu Etapowego – Irena Machowska19. Kolejnym pracownikiem 
była Janina Krasuska z Referatu Finansowo-Budżetowego20. Od 21 czerwca do 
30 czerwca 1947 r. ustalono stałe dyżury na stacji kolejowej. Dyżury trwały po  
8 godzin przez całą dobę. Do tych prac zostali wyznaczeni następujący pracownicy: 
Stefan Łaszkiewicz – Urzędnik Transportowy, Maria Dudek – Kierownik Kuchni 
oraz Kazimiera Żmirowska21.

Urzędnicy transportowi pracowali na dworcu kolejowym i byli obecni przy 
przyjeździe repatriantów i przesiedleńców. Od 13 lutego 1946 r. wyznaczono 
codzienne dyżury pracowników Pow. Oddziału na Punkcie Etapowym, od 15.00 
do 22.00. Do obowiązków pracowników należało m.in. rejestracja repatriantów  
i przesiedleńców22. 

18 lutego 1946 r. wydano Regulamin Wewnętrzny dla Punktu Etapowego  
w Częstochowie. Zawierał on nakazy zachowania dla repatriantów przebywających 

17 Sprawozdanie Naczelnika Powiatowego Oddziału R. Konopki PUR Oddział w Częstochowie do 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 9 lipca 1949 r., APCz, PUROPCz 
sygn. 5, k. 2-3.
18 Ibidem, k. 2-3.
19 Zarządzenie nr 9 z dnia 30 grudnia 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 1, k. 14.
20 Zarządzenie z dnia 17 lipca 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 1, k. 18.
21 Zarządzenie wewnętrzne z dnia 21 czerwca 1947 r., APCz, PUROPCz, sygn. 1, k. 17.
22 Zarządzenie nr 4 z dnia 13 lutego 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn.1, k. 6.
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w tym miejscu. Na terenie Punktu Etapowego nie wolno było przebywać bez 
zezwolenia Kierownika Punktu Etapowego. Obowiązywała cisza nocna po 
godz. 21.00. Repatrianci nie mogli dogrzewać się „na własną rękę”, co mogło 
spowodować zaprószenie ognia. Osoby przebywające w tym miejscu były pod 
opieką lekarza oraz pielęgniarki. Repatrianci byli zobowiązani, aby co najmniej 
raz na dwa tygodnie korzystali z łaźni. Poza tym każdy przybywający do punktu 
etapowego powinien zostać poddany odwszeniu. Repatriantom nie wolno było 
uprawiać handlu, hazardu ani pić alkoholu itp. Za wykroczenie przeciwko 
regulaminowi groziło natychmiastowe usunięcie z punktu. W przypadku 
popełnienia przestępstwa (np. kradzież, uprawianie nierządu) Kierownik Punktu 
był zobowiązany do zawiadomienia odpowiednich organów oraz zgłoszenia 
sprawy Powiatowemu Oddziałowi PUR23.

Kierownik Powiatowego Oddziału informował za pomocą telefonogramu 
Delegaturę do Spraw Komunikacji w Warszawie o transportach, które danego 
dnia przejechały przez Częstochowę. Podawano dane o repatriantach ze Wschodu  
i Zachodu oraz przesiedleńcach. Przykładowo 10 lutego 1946 r. przybył transport 
jadący z Połtawy do Wrocławia, w składzie 60 wagonów, w których znajdowało 
się 1200 osób – 500 Polaków i 700 Żydów (ludność wiejska – 320 osób, miejska 
– 880 osób)24. Podobny transport przybył 11 lutego 1946 r. ze stacji Jagodzin  
k. Kowla do Wrocławia, w składzie 53 wagony, w których znajdowało się 1240 
osób – 496 Polaków i 744 Żydów (charakter ludności w transporcie 975 – wiejska, 
265 – miejska). Niewielka liczba osób wysiadła w Częstochowie, aby udać się do 
innych miejsc w Polsce, np. do Łodzi, Opatówka, Torunia. Natomiast pozostali 
zostali zaopatrzeni w chleb, śledzie, zupę i kawę, a także cukier dla 400 dzieci25.  
W dniu 26 lutego 1946 r. przybyło 14 osób z Łotwy z zamiarem stałego zamieszkania 
w powiecie częstochowskim26. Dnia 15 lutego 1946 odjechał z Częstochowy 
transport 45 Chorwatów, którzy mieli udać się do Jugosławii przez Zamość, gdzie 
znajdował się Główny Punkt Zborny Obywateli Jugosłowiańskich27. 22 lutego  
z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii (Szkocji) pojedynczo lub z rodzinami przyjechało 
250 osób, w tym 145 wojskowych, w kierunku zamieszkania Kielc, Krakowa, 
Łodzi, Warszawy i Katowic28. 12 kwietnia 1946 przejechał przez Częstochowę 
transport 40 wagonów ze Lwowa w kierunku Katowic29. Następnie w tym samym 
kierunku 700 osób (100 – wieś, 800 – miasto) z Rawy Ruskiej30.

Powiatowy Oddział PUR składał sprawozdania do Powiatowego 
i Miejskiego Wydziału Informacji i Propagandy. W październiku 1945 r. 
skierowano na tereny zachodnie z miasta Częstochowy 563 osób, a z powiatu 
częstochowskiego 1213 osób – ogółem 1901 osób. Zostały one skierowane do: 
Wrocławia, Opola, Trzebnicy, Kłodzka, Wałbrzycha, Jawora. Strzelina, Miliczy, 

23 Regulamin wewnętrzny dla Punktu Etapowego P.U.R. w Częstochowie, APCz, PUROPCz, sygn. 
1, k. 11.
24 Telefonogram nr 3 z dnia 15 lutego 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 10, k. 5.
25 Telefonogram nr 1 z dnia 12 lutego 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 10, k. 3.
26 Telefonogram nr 19 z dnia 26 lutego 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 10, k. 22.
27 Telefonogram nr 5 z dnia 15 lutego 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 10, k. 7.
28 Telefonogram nr 15 z dnia 22 lutego 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 10, k. 17.
29 Telefonogram nr 11 z dnia 12 kwietnia 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 10, k. 78.
30 Telefonogram nr 13 z dnia 13 kwietnia 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 10, k. 80.
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Namysłowa, Lubania, Środy, Głogowa, Szczecina, Gorzowa i Żagania. Natomiast 
fachowców okrętowych, portowych itp. kierowano wyłącznie do Gdańska,  
a górników przeważnie do Zielonej Góry31. W następnym miesiącu zaplanowano 
przesiedlenia rolników do Wrocławia, Opola, Legnicy, Złotej Góry i Jawora,  
a robotników i rzemieślników do Sławna, Miastka, Słupska, Koszalina i Gdańska32 
W listopadzie w Punkcie Etapowym zarejestrowało się 156 osób powracających 
z Zachodu oraz 690 osób ze Wschodu. Natomiast na ziemie zachodnie wyjechało 
1325 osób33. Następnie w grudniu 1945 r. Punkt Etapowy zarejestrował 441 
osób, z czego 181 powracających z zachodu i 260 ewakuowanych ze Wschodu.  
W tym miesiącu zaobserwowano zmniejszenie napływu powracających z Zachodu,  
a wzmógł się ruch zdemobilizowanych żołnierzy Wojska Polskiego oraz Polaków 
ewakuowanych z głębi ZSRR, którzy przebywali tam w czasie wojny. Repatrianci  
w liczbie 120 osób, którzy przebywali w Punkcie Etapowym w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia, otrzymali specjalne wyżywienie: 1 kg strucli, 1 śledzia, 
porcję sałatki jarzynowej, porcję zupy grzybowej, a dzieci cukierki i jabłka. 
Ponadto Prezydent Miasta przydzielił repatriantom odzież i bieliznę pochodzącą 
z darów UNRRA. Ponadto w grudniu przesiedlono z powiatu częstochowskiego 
650 osób34. 

W styczniu 1946 r. w Punkcie Etapowym zarejestrowane zostały 393 
osoby, z czego 105 powracających z Zachodu i 288 powracających ze Wschodu. 
Zaobserwowano wzmożony napływ żołnierzy powracających zza Buga,  
a przebywających dotychczas w obozach w Związku Radzieckim. Natomiast  
w styczniu przesiedlono 1385 osób, w tym 471 z miasta Częstochowy oraz 914 
z powiatu częstochowskiego. Przesiedleńcy podróżowali pociągami osobowymi, 
a także wagonami towarowymi z inwentarzem żywym i martwym. Otrzymali 
suchy prowiant, czyli 1 kg chleba, ½ śledzia oraz 0,05 kg cukru na osobę, a także 
bezpłatne bilety przejazdu do stałego miejsca osiedlenia 35. 

W lutym Kierownik Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie 
informował, iż w Punkcie Etapowym zarejestrowano 823 osoby, w tym 185 
powracających z Zachodu oraz 638 ze Wschodu. W tym miesiącu przez Punkt 
Etapowy PUR przeszył 2 transporty (ok. 50 wagonów) repatriantów powracających 
z ZSRR. Natomiast za pośrednictwem Powiatowego Komitetu Przesiedleńczego 
przesiedlił z miasta i powiatu częstochowskiego grupowo pociągami osobowymi 
560 osób, z miasta – 228, a z powiatu częstochowskiego – 33236.

W 1945 r. PUR prowadziły akcję osadnictwa, która obejmowała: osadnictwo 
wiejskie, miejskie, zatrudnienie repatriantów i przesiedleńców oraz sprawy 
dotyczące osadnictwa cywilnego z osadnictwem wojskowym. Akcja ta polegała na 

31 Pismo Kierownika Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie z dnia 3 listopada 1945r., APCz, 
PUROPCz, sygn. 4, k. 108.
32 Ibidem.
33 Krótkie sprawozdanie z działalności PUR w Częstochowie w miesiącu listopadzie z dnia 6 grudnia 
1945 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 100.
34 Sprawozdanie z działalności PUR w Częstochowie za grudzień 1945 r. z dnia 4 stycznia 1946 r., 
APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 99. 
35 Sprawozdanie z działalności PUR w Częstochowie za styczeń 1946 r. z dnia 3 lutego 1946 r., APCz, 
PUROPCz, sygn. 4, k. 92. 
36 Sprawozdanie z działalności PUR w Częstochowie za luty 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 82.
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przydzielaniu repatriantom nieruchomości miejskich, przedsiębiorstw handlowych 
i przemysłowych, warsztatów rzemieślniczych oraz lokali mieszkalnych. PUR przy 
organizacji tej działalności współpracował z instytucjami, których dotyczyła ta 
akcja czyli urzędami ziemskimi, Urzędami Tymczasowego Zarządu Państwowego 
oraz organami samorządu terytorialnego, Związkami Zawodowymi itp.37  
W kwietniu 1945 r. Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział w Kielcach info-
rmował Inspektora Osadnictwa w Częstochowie, że załatwione będą wnioski tylko 
tych osób, które posiadały karty ewakuacyjne, zostały wysiedlone przymusowo  
w 1943 i 1944 r. lub „uciekły w tym czasie przed bandami ukraińskimi”38.

W 1946 r. Ministerstwo Ziem Odzyskanych wydało Okólnik nr 30, w którym 
zapewniło pierwszeństwo do wydzierżawienia nieruchomości poniemieckich oraz 
opuszczonych od gmin miejskich i wiejskich:

- „osobom posiadającym orzeczenia odszkodowawcze Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego,

- uczestnikom walk o Niepodległość i byłym więźniom obozów 
koncentracyjnych i więzień politycznych niemieckich,

- osobom posiadającym zaświadczenia odszkodowawcze, stwierdzające 
zupełnie zniszczenie domów w m. st. Warszawie”39.

Oddział w Kielcach w grudniu 1947 r. instruował, że należy otoczyć 
szczególną opieką repatriantów ociemniałych oraz inwalidów wojennych. 
Pracownicy mieli pomagać w dopełnianiu formalności związanych z otrzymaniem 
poniemieckich obiektów nierolniczych40.

Osiedlanie się repatriantów w centralnej Polsce zostało ograniczone 
(okólnik nr 4 Zarządu Centralnego) z powodu wznowienia akcji przesiedleńczej 
na terenach Ziem Odzyskanych oraz małej liczby obiektów rolnych i miejskich. 
Prawo do nabycia nieruchomości miejskich oraz rolnych mieli repatrianci, którzy 
byli w trudnej sytuacji życiowej:

- inwalidzi wojenni, którzy utracili zdolność do pracy w wysokości ponad 
40% (taki stan uniemożliwiał „sprostanie warunkom pracy pionierskiej na terenach 
Ziem Odzyskanych”), 

- repatrianci powyżej 60 roku życia oraz ciężko chorzy,
- repatriantki-wdowy z dziećmi, które są pozbawione męskiej opieki,
- nieletni repatrianci, których prawni opiekunowie stale zamieszkiwali na 

terenach z 1939 r.,
-repatrianci o wysokich kwalifikacjach (pracownicy naukowi wyższych 

zakładów naukowych, literaci, artyści, „wybitni specjaliści wszelkich dziedzin”). 
W centralnej Polsce mogli osiedlać się przede wszystkim repatrianci, którzy 

w związku z działaniami wojennymi we wrześniu 1939 r. pozostawili mienie 
nieruchome na terenach w granicach z 1939 r., obecnie niewchodzących w skład 
państwa polskiego, i stale zamieszkiwali na tych terenach sprzed 1 września 

37 Instrukcja w sprawie osadnictwa z dnia 22 sierpnia 1945 r., APCz, PUROPCz, sygn. 7, k. 16.
38 Pismo PUR Oddział w Częstochowie do Inspektora Osadnictwa w Częstochowie z dnia 25 kwietnia 
1945 r., APCz, PUROPCz, sygn. 7, k. 10.
39 Okólnik nr 30 Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 21 marca 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 
7, k. 30 i nn. 
40 Pismo PUR Oddział w Kielcach do Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie z 19 XII 1947 r., 
APCz, PUROPCz, sygn. 7, k. 46.
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1939 r., oraz osoby, które na mocy umów międzynarodowych, zawartych przez 
państwo polskie, przybyły do kraju i mają otrzymać ekwiwalent w zamian za 
mienie zostawione za granicą. Dodatkowo wyłączono tereny przeludnione, czyli 
Warszawę oraz tereny województwa kieleckiego, krakowskiego i rzeszowskiego41.

Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział w Kielcach instruował 
Inspektorów Rejonowych Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 
w Częstochowie, Radomiu i Włoszczowie. Repatriantom przydzielano tylko te 
nieruchomości miejskie, które zostały zarezerwowane na te cele przez właściwe 
władze i oddane do dyspozycji PUR. Natomiast ziemię przydzielano repatriantom, 
którzy zajmowali się rolnictwem. Nie miało znaczenia, czy ludzie posiadali własne 
gospodarstwa rolne, czy też byli „robotnikami rolnymi, służbą folwarczną”. 
Repatrianci musieli złożyć odpowiednie podania o przydział ziemi, które jednak 
nie gwarantowały jej otrzymania, ze względu na małą liczbę wolnej ziemi  
w województwie kieleckim. W takim przypadku repatriantów odsyłano na ziemie 
zachodnie. Rolnicy musieli poświadczyć jakimikolwiek dokumentami posiadane 
ziemi w przeszłości. Te dokumenty to np. akty rejentalne kupna-sprzedaży 
gospodarstw rolnych, dokumenty o działach majątkowych gospodarstw, wyciągi  
z tabel gruntowych, z katastrów, polecenia odstaw kontyngentowych. W przypadku 
braku tych zaświadczeń spisywało się protokolarnie zeznania wiarygodnych 
świadków. Natomiast w przypadku bezrolnych poświadczającymi dokumentami 
o użytkowaniu ziemi były umowy o najem pracy, czy też oznaczanie zawodu  
w karcie rozpoznawczej. Oprócz tych dokumentów repatriant musiał złożyć 
podanie, w którym należało uzupełnić następujące dane:

- czas i okoliczności wysiedlenia, wywiezienia repatrianta z terenów 
wschodnich, a także przez kogo został wysiedlony,

- obecne miejsce zamieszkania oraz źródło utrzymania,
- członkowie rodziny,
- wniosek o przydział ziemi i „ewentualnie gdzie”, 
-dokładny opis gospodarstwa pozostawionego poza granicami Polski oraz 

jego wartość42.
Do częstochowskiego PUR-u repatrianci składali podania w sprawie 

osiedlenia się na ziemiach powiatu częstochowskiego. W dniu 10 lipca 1945 
r. Inspektor Rejonowy Wydział Osadnictwa Karol Nabrdalik przedstawił 
Powiatowemu Urzędowi Ziemskiemu zestawienie osiedlonych repatriantów na 
majątkach poniemieckich na terenie powiatu częstochowskiego: wieś Czarny Las 
(gm. Kamyk) – 68 osób, Nowa Wieś (gm. Kamyk) – 1, Natolin (gm. Lipie) – 16 
osób, Rozalin (gm. Lipie) – 4, Parzymiechy (gm. Lipie) – 1, Huta-Stara A, gm. 
Wrzosowa – 32, Wilkowiecko, gm. Opatów – 3, Dźbów – 2, Kamienica Polska – 
3, Poczesna Bargły – 2, Panki – 1, Rększowice – 1, Grabówka – 2, Rędziny – 1, 
m. Częstochowa – 1. Ogółem – 138 osób43. Inspektorat częstochowski informował 
PUR Oddział w Kielcach, iż od początku akcji do końca lipca 1945 r. nie osadzono 

41 Okólnik nr 48 Urzędu Repatriacyjnego Zarząd Centralny z dnia 21 kwietnia 1947 r. do wszystkich 
Oddziałów PUR na terenach z 1939 r., APCz, PUROPCz, sygn. 7, k. 37 i nn.
42 Pismo z dnia 21 marca 1945 r., APCz, PUROPCz, sygn. 7, k. 9.
43 Zestawienie osiedlonych repatriantów na majątkach poniemieckich na terenie powiatu 
częstochowskiego, APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 124.
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w miastach żadnych przesiedleńców oraz repatriantów44. 
Państwowy Urząd Repatriacyjny Zarząd Centralny, w związku z powsta-

niem Okręgowych Urzędów Likwidacyjnych (ustawa z dnia 10 stycznia 1948 r. ), 
wstrzymał z dniem 20 lutego 1948 r. akcję osiedleńczo-repatriacyjną, która związana 
była z przydzielaniem repatriantom na terenach z 1939 r. obiektów nierolniczych 
(miejskich) na mocy zarządzenia z dnia 12 maja 1947 r. Należało również 
sporządzić wykazy przydzielonych repatriantom nieruchomości miejskich45. 
Częstochowski PUR do 9 lipca 1949 r. osiedlił na gospodarstwach rolnych 
poniemieckich na terenie powiatu częstochowskiego 84 rodziny repatriantów oraz 
przydzielił repatriantom 46 obiektów miejskich na terenie Częstochowy46. 

22 kwietnia 1945 r. Zarząd Centralny PUR zlecił wszystkim swoim 
oddziałom przystąpienie do akcji przesiedleńczej na Ziemie Odzyskane. Od 
kwietnia do lipca 1945 r. z województwa kieleckiego planowano przesiedlić 
120 000 osób na Dolny Śląsk, a ogólna liczba przesiedlonych na Ziemie Odzyskane 
miała wynieść 1 850 000 osób47. Zgodnie z Planem Przesiedleńczym z 1945 r. 
ze starych ziem polskich miała zostać przesiedlona ludność z tych województw, 
które wykazywały przeludnienie. Z powiatu częstochowskiego (województwa 
kieleckiego) i całego województwa śląsko-dąbrowskiego kierowano Polaków 
do „również uprzemysłowionego, a pobliskiego i pokrewnego pod względem 
glebowo-klimatycznym Śląska Opolskiego. […] Osadnicy z powiatu Częstochowa  
i Zawiercie przychodząc z okolicy o glebach wapiennych (rędzinach) i piaszczystych 
powinni być kierowani również do północnej części regionu kolonizowanego 
o podobnych glebach (pow. Dobrodzień, Olesno i Kluczbork) [...] Zresztą  
w całym regionie kolonizowanym zastaną osadnicy dość liczną miejscową ludność 
polską, zżycie się z tą ludnością, tak ważne dla przyszłych stosunków, powinno 
być dla nich ułatwione przez dotychczasowe bliskie sąsiedztwo i wspólność 
dawniejszych losów”48. Zgodnie z danymi planu powiat częstochowski posiadał 
131 862 ludności rolniczej, z czego określono jako zbędne i do osadzenia na 
Ziemiach Odzyskanych 40 907 osób, czyli 9091 rodzin49. W pierwszym planie 
przesiedleńczym ludność częstochowską planowano osiedlić „po sąsiedzku”. 
Natomiast pozostałą ludność z województwa kieleckiego oraz dwóch powiatów 
z województwa łódzkiego (Końskie i Opoczno) zamierzano osiedlić na Pomorzu 
Zachodnim (Kołobrzeg, Białogard, Koszalin, Szczecinek, Wałcz i Drawsko oraz 
Trzcianka w woj. poznańskim)50. Od początku akcji do dnia 31 grudnia 1945 r. 
za pośrednictwem Komitetu Przesiedleńczego przesiedlono 23 622 osoby, w tym  

44 Pismo Inspektoratu Rejonowego w Częstochowie do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego  
w Kielcach z dnia 20 sierpnia 1945 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 116.
45 Pismo okólne Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Zarząd Centralny do Wojewódzkich  
i Powiatowych Oddziałów PUR na terenach z 1939 r. z dnia 14 lutego 1948 r., APCz, PUROPCz, 
sygn. 7, k. 47.
46 Sprawozdanie Naczelnika Powiatowego Oddziału R. Konopki PUR Oddział w Częstochowie do 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 9 lipca 1949 r., APCz, PUROPCz, 
sygn. 5, k. 2-3.
47 D. Sula, op. cit., s. 94.
48 S. Pietkiewicz, M. Orlicz, Plan regionalny przesiedlenia osadników rolnych na Ziemie Odzyskane, 
I Sesja Rady Naukowej dla zagadnień Ziem Odzyskanych, Kraków 1945, s. 13.
49 Ibidem, s. 24.
50 Ibidem, s. 34.
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z miasta Częstochowy 9670 osób51.
Akcja ta nie powiodła się i w 1947 r. rozpoczęto nowe działania – 

planowano przesiedlić przede wszystkim rolników, a nie wszystkich chętnych.  
Z danych PUR wynika, iż od początku akcji przesiedleńczej do 31 sierpnia 1950 r.  
(1 października 1950 r. Wydział Przesiedleńczy PUR został postawiony w stan 
likwidacji) przesiedlono 2 813 149 osób z województw centralnych na Ziemie 
Odzyskane, w tym 1 999 383 osoby (645 312 rodzin) osiedlono na wsiach,  
a 813 766 osób (302 924 rodziny) skierowano do miast. Z województwa kielec-
kiego w latach 1945–1950 przesiedlono 133 881 rodzin – 336 408 osób. Najwięcej 
osób przesiedlono z województwa warszawskiego (zniszczonego przez działania 
wojenne) oraz województw przeludnionych – łódzkiego i krakowskiego52. Na 
każdy rok opracowywano plan regionalny przesiedleńczy. W planie na 1949 r.  
było przesiedlenie z powiatu częstochowskiego na teren województwa 
szczecińskiego 100 rodzin. Były to osoby bezrolne oraz małorolne. Państwo  
udzielało takim osobom pożyczek na okres 3 lat. Naczelnikiem Powiatowego 
Oddziału był R. Konopka ( w latach 1945–1949)53.

Zdarzały się również przypadki odmowy osiedlenia. W marcu 1946 r.  
Oddział PUR w Jaworze na Dolnym Śląsku nie przyjął częstochowskich 
przesiedleńców w liczbie 40 osób. Tłumacząc, iż „teren tego powiatu został już 
prawie osiedlony”, pozostałe wolne gospodarstwa zostały zarezerwowane dla 
repatriantów z Centralnej Rosji (ze Stalingradu). W tamtym czasie nie osiedlano 
na tych terenach przesiedleńców z centralnej Polski bez upoważnienia Zarządu 
Centralnego PUR i Oddziału Wojewódzkiego PUR we Wrocławiu54. W marcu 
1946 r. Zarząd Centralny informował, iż zakończyła się możliwość (została 
wyczerpana) przesiedlania repatriantów i przesiedleńców do powiatów – Żarowa, 
Żagań i Wołowa. Zalecano kierowanie akcji przesiedleńczej na Ziemię Lubuską, 
Mazury i Pomorze55. 

Na ziemiach zachodnich brakowało specjalistów w różnych dziedzinach, 
dlatego też Polacy posiadający fachową wiedzę mogli osiedlać się na tych terenach. 
Okólnikiem nr 63 z dnia 20 listopada 1945 r. Zarząd Centralny PUR polecał 
wojewódzkim i powiatowym oddziałom nawiązanie kontaktów z dyrekcjami 
przemysłu oraz izbami rzemieślniczymi w celu organizacji przesiedleńców – 
fachowców. PUR pomagał w przesiedleniu specjalistów na ogólnych zasadach56. 
W związku z tym Oddział Powiatowy w Częstochowie poprosił o zamieszczenie 
ogłoszenia w „Głosie Narodu” w sprawie przesiedlenia fachowców do 
Skwierzyny, Trzcianki, Gorzowa, Sulęcina, Gubina, Rypina, Świebodzina, a poza 

51 Pismo Kierownika Powiatowego Oddziału R. Konopki do Działu Przemysłowego Starostwa 
Grodzkiego w Częstochowie z dnia 3 lutego 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 91.
52 S. Pietkiewicz, M. Orlicz, op. cit., s. 100-101.
53 Sprawozdanie Naczelnika Powiatowego Oddziału R. Konopki PUR Oddział w Częstochowie do 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 9 lipca 1949 r., APCz, PUROPCz, 
sygn. 5, k. 2-3.
54 Pismo Kierownika PUR Oddział Powiatowy w Jaworze do PUR Oddział Powiatowy w Częstochowie 
z dnia 5 marca 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 79.
55 Pismo zastępcy dyrektora PUR Zarząd Centralny do Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie 
z dnia 11 marca 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 70.
56 Wyciąg z okólnika nr 63 PUR Zarząd Centralny z dnia 20 listopada 1945 r. w sprawie wysyłania 
fachowców na Ziemie Odzyskane, APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 101.
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tym do powiatów: Góra, Krosno i Zamasz, do ziemi lubuskiej i województwa 
poznańskiego, w celu zatrudnienia ich w przemyśle metalowym, papierniczym, 
drzewnym i meblowym oraz budowlanym57. Przykładowo w styczniu 1946 r. 
Powiatowy Oddział PUR w Częstochowie skierował na własną prośbę Wacława 
Zygadlewicza do pracy jako mechanika-montera w Państwowej Fabryce Wagonów 
we Wrocławiu58.

W lipcu 1945 r. Stefan Krup informował, iż zostało „zapośredniczonych” 
repatriantów i przesiedleńców z częstochowskich terenów 1889 osób (1720 
mężczyzn i 169 kobiet). Osoby te zostały skierowane do PUR w miejscowościach 
takich jak Olesno, Kluczbork, Lubliniec, Namysłów, Wrocław, Opole, Koźle, 
Gdańsk, Oleśnica, Syców, Racibórz, Legnica, Szczecin, Sępolno, Gdynia, Gliwice, 
Trzebnica, Bytom, Sopot, Malcze, Katowice, Poznań, Zabrze, Głogów, Słupsk, 
Starogard, Stargard, Elbląg, Jelenia Góra, Kołobrzeg, Olsztyn, Szczecinek, 
Bydgoszcz, Brzeg, Zgorzelec, Gorzów, Żagań, Wałbrzych, Ząbkowice, Nysa, Złota 
Góra, Zielona Góra, Koszalin. Osoby te miały zostać zakwalifikowane do pracy 
według otrzymanego zapotrzebowania, po uprzednim zgłoszeniu w tamtejszym 
biurze arkusza ewidencji dla poszukujących pracy. Największą liczbę stanowili 
robotnicy – 880 i urzędnicy – 243, kupcy – 131 oraz ślusarze – 8359.

Pracownicy oddziału mieli również za zadanie wyjeżdżać w delegacje 
na teren powiatu częstochowskiego w ramach akcji Osadnictwa Spółdzielczo-
Parcelacyjnego. Instruktorzy Powiatowego Oddziału PUR rozmawiali w spra-
wach przesiedlenia ludności z wójtami, sekretarzami gminy oraz sołtysami.  
9 kwietnia 1948 r. odbyła się konferencja Powiatowej Rady Społecznej Osadnictwa 
Spółdzielczo-Parcelacyjnego, na której obecni byli wszyscy instruktorzy rolni 
oraz kilku wójtów. Obecny był również Starosta Powiatowy Zygmunt Kapalski. 
Ze sprawozdania instruktora R. Glandy z 9 kwietnia 1948 r. wynikało, że  
z odwiedzonych przez niego gmin ludność, która zdecydowała się wyjechać już to 
zrobiła. Natomiast na terenie gminy Miedźno akcja wyjazdu na Ziemie Odzyskane 
została już odpowiednio „rozpropagowana”. Z terenu gminy Popów wyjechało już 
15 rodzin60.

Na terenie powiatu częstochowskiego działał również Powiatowy 
Oddział PUR we Włoszczowie. Glanda, instruktor z tamtego oddziału, najpierw 
informował zainteresowane osoby w oddziale w Częstochowie, a następnie udał 
się do Żelisławic, gdzie obserwował załadunek transportu osadników do powiatu 
szczecińskiego. Transport wyjechał 12 maja 1948 r. Potem przyjechał do gminy  
Złoty Potok, gdzie po rozmowach z sekretarzem gminy poddał pomysł propago-
wania wyjazdów na plakatach. Afisze miały mieć podobny wzór do plakatów 
Urzędu Zatrudnienia. W tym samym dniu Glanda odwiedził gminę Przyrów. W tej 

57 Pismo PUR Oddział w Częstochowie do Redakcji „Głos Narodu” w Częstochowie z dnia  
18 listopada 1945 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 103-105.
58 Pismo PUR Oddział w Częstochowie do Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu z dnia  
19 stycznia 1946 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 94.
59 Raport szczegółowy o przebiegu pracy w referacie pracy w czasie od 19 lutego 1945 r. do dnia  
25 lipca 1945 r. z dnia 24 lipca 1945 r., APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 117.
60 Sprawozdanie instruktora Powiatowego Oddziału PUR z działalności w terenie w dniu 7 i 8 kwietnia 
1948 r. oraz z konferencji Powiatowej Rady Społecznej Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego, 
APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 2.
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gminie na wyjazd zgłosiło się parę rodzin, a wójt zapewniał, że z tego terenu mogło 
być więcej osadników, ponieważ mieszkało tutaj wiele biednych rodzin. Instruktor  
13 maja wrócił do Włoszczowy61. 

Glanda z Włoszczowy przyjechał ponownie do Częstochowy 7 września. 
Dwa dni później udał się do gminy Wancerzów celem zwerbowania chętnych. 
Jednak wiele rodzin już stamtąd wyjechało w latach 1945–1947 r. Instruktor udał 
się również do gminy Popów, gdzie podróż nie osiągnęła większych rezultatów. 
W sprawozdaniu wysunął wniosek, że wszelkie akcje werbunku nie powodują 
wzrostu zainteresowania wyjazdami na Ziemie Odzyskane. Nie liczył na większe 
efekty z powodu „krążących propagand różnorodnych. Da się odczuć reakcyjną 
robotę na terenie powiatu częstochowskiego”62. 

W dniach 25–27 stycznia 1949 r. do gminy Wancerzów udał się ponownie 
instruktor przesiedleńczy na powiat częstochowski Władysław Bajor. Pierwszego 
dnia udał się do gromady Krasice, gdzie na zebranie omawiające wyjazd na Ziemie 
Odzyskane przyszło 60 rodzin. Po zakończeniu zebrania zrejestrowało się 18 
rodzin chętnych do wyjazdu. Następnego dnia instruktor zorganizował spotkanie 
w gromadzie Wola Mokrzeska, na które zgłosiło się 20 osób. Jednak chętnych do 
wyjazdu nie było. Tego samego dnia zrobił spotkanie w gromadzie Jaźwiny, lecz nikt 
nie zarejestrował się do wyjazdu. 27 stycznia wyjechał do Częstochowy63. 5 lutego 
1949 r. Bajor udał się do gromady Zawada w gminie Wancerzów, aby przedstawić 
akcję przesiedleńczą małorolnym i bezrolnym. Na zebranie informacyjne przybyło 
około 40 osób. Instruktor przedstawił „formy pomocy jakie udziela Państwo tj. 
pożyczki na zakup inwentarza żywego, dotację na cele konsumpcyjne w wysokości 
10 000 zł oraz bezpłatny przejazd rodzin i przewóz mienia”. Na wyjazd zdecydowało 
się 6 rodzin. Następnie 6 lutego udał się ponownie do Krasic, aby zorganizować 
wyjazd zadeklarowanych we wrześniu przesiedleńców. Delegacje zwiadowcze 
zarezerwowały dla nich majątki w powiatach Sławno i Pyrzyce. Jednak rodziny, 
które wyraziły chęć przesiedlenia nie potrafiły podać odpowiedniego dla nich 
terminu wyjazdu. Zobowiązały się do zgłoszenia tego terminu do Powiatowego 
Oddziału. W tym samym dniu instruktor zorganizował jeszcze jedno zebranie 
informacyjne dla mieszkańców Krasic. Kolejnego dnia Bajor zgłosił się do zarządu 
gminy Wancerzów, a następnie wyjechał do Częstochowy64. 28 listopada 1949 r. 
jeden z instruktorów udał się do gromady Biskupice koło Olsztyna. Przed jego 
przybyciem zadbano o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu. Lecz „Mimo 
zawiadomień specjalnymi gońcami na rowerach na zebranie przybyły dwie osoby”. 
W efekcie zebranie się nie odbyło65. 22 października 1949 Zygmunt Dolecki udał 
się do wsi Brzóski w gminie Popów, gdzie miało odbyć się zebranie w sprawach 

61 Sprawozdanie instruktora Powiatowego Oddziału PUR we Włoszczowie R. Glandy z terenu pow. 
częstochowskiego z dnia 14 maja 1948 r., APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 4.
62 Sprawozdanie instruktora Oddziału PUR we Włoszczowie R.Glandy z działalności w terenie pow. 
częstochowskiego od 6 września do13 września 1948 r., APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 6.
63 Sprawozdanie z działalności instruktora przesiedleńczego na powiat częstochowski Władysława 
Bajora, APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 11-12.
64 Sprawozdanie z podróży służbowej Instruktora Przesiedleńczego PUR w Częstochowie Władysława 
Bajora z dnia 7 lutego 1949 r., APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 13.
65 Sprawozdanie z delegacji służbowej na teren gminy Olsztyn do gromady Biskupice w powiecie 
częstochowskim, APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 35.
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podatkowych – przybyło 26 gospodarzy na 65 gospodarstw. Rolnicy wyrazili chęć 
wyjazdu na Ziemie Odzyskane i na ziemie południowo-wschodnie, lecz dopiero na 
wiosnę przyszłego roku oraz po wysłaniu delegacji zwiadowczych na te tereny66.

Zygmunt Dolecki z Powiatowego Oddziału PUR udał się 17 października 
1949 r. do gminy Panki celem zachęcenia do wyjazdu na Ziemie Odzyskane 
mieszkańców gromad Koski oraz Żerdziny. Sołtysi zorganizowali w tym dniu 
zebrania, lecz rolnicy nie przyszli. Absencję tłumaczono brakiem czasu oraz 
niewłaściwą porą roku, w której organizowano wyjazdy. Sołtysi twierdzili, że 
na zimę nikt nie wyjedzie, a ewentualnie mogą się zgodzić na to wiosną 1950 r. 
Sołtys gromady Koski Franciszek Skwara tłumaczył również niechęć ludności do 
wyjazdów w ten sposób: „w gromadzie słyszy się zewsząd zdanie, że władze winne 
przesiedlenia dokonać przymusowo, to wówczas ich zdaniem władze wzięłyby 
poniekąd na siebie odpowiedzialność za ich los, a na ochotnika ludzie obawiają 
się wyjechać i jeden drugiego się krępuje”67. 

Instruktorzy wykorzystywali również różne spotkania do agitacji na rzecz 
akcji przesiedleńczej. Na przykład 30 października 1949 r. w Węglowicach 
odbywała się akademia zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej, na którą przybyło 500 osób. Jednym z punktów programu było 
wystąpienie Zygmunta Doleckiego dotyczące korzyści z przesiedlenia. Instruktor 
wziął również udział w zebraniu Gminnego Koła Stronnictwa Ludowego, gdzie 
apelował o zachęcanie rolników do wyjazdów na ziemie zachodnie68. 

Do obowiązków instruktorów Powiatowego Oddziału należała również 
obecność przy wyjeździe przesiedleńców. Przykładowo Bajor udał się 2 kwietnia 
1949 r. o godz. 17.30 do stacji Panki, gdzie przygotowywały się do wyjazdu  
3 rodziny przesiedleńców. Instruktor załatwił ze zwiadowcą stacji formalności, 
dotyczące załadunku przesiedleńców. Następnie stwierdził osobiście załadunek 
mienia oraz 3 koni. Po czym udał się ponownie do zwiadowcy po wtórnik listu 
przewozowego. O godz. 21.53 wyjechał pociągiem z Panek69. 30 listopada 1949 
r. odbyło się kolejne zebranie w Złotym Potoku, które miało na celu zachęcenie 
mieszkańców do wyjazdów. Oprócz omówienia akcji przesiedleńczej odczytywano 
także listy osiedlonych rolników. Starania nie przyniosły jednak oczekiwanych 
skutków, ponieważ nikt nie zgłosił się do wyjazdu70.

Niechęć rolników do wyjazdów wiązała się ze zmianą polityki osadniczej 
na Ziemiach Odzyskanych – uchwała plenum sierpniowo-wrześniowego KC PPR  
w 1948 r. Akty prawne zostały negatywnie przyjęte przez osadników, a ich skutkiem 
było wstrzymanie akcji uwłaszczeniowej, pozostałe spółdzielnie parcelacyjno-
osadnicze przeznaczono na spółdzielnie produkcyjne. Natomiast gospodarstwom 

66 Sprawozdanie referenta Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie Zygmunta Doleckiego  
z odbytej podróży służbowej z 22 i 23 października 1949 r., APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 37.
67 Protokół referenta Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie Zygmunta Doleckiego z odbytej 
podróży służbowej, APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 32.
68 Sprawozdanie referenta Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie Zygmunta Doleckiego  
z odbytej podróży służbowej z 30 października 1949 r., APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 39.
69 Sprawozdanie z podróży instruktora przesiedleńczego Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie 
Władysława Bajora z dnia 2 kwietnia 1949 r., APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 15.
70 Sprawozdanie z delegacji służbowej odbytej w dniu 20 listopada 1949 r. do gromady Złoty Potok, 
APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 41.
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indywidualnym podniesiono podatki oraz dokonano rewizji aktów nadania71. 
Dodatkowo akcja przesiedleńcza na gospodarstwa indywidualne, zgodnie  
z okólnikiem z Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 21 czerwca 1948 r., organizo- 
wana była w postaci dosiedlania i dokwaterowywania nowo przybywających 
osadników do gospodarstw już zasiedlonych. Przyjęto takie rozwiązanie, 
ponieważ nie było już pustych domów nadających się do zamieszkania. Wskutek 
przeprowadzonej regulacji gospodarstw powiększył się również areał ziemi,  
w związku z czym nadal należało zachęcać chłopów do osiedlania się na tych  
obszarach. Dalsze indywidualne osadnictwo wymagało jednak budowy nowych 
zabudowań, ale wskutek ograniczeń środków finansowych, okazało się to 
niemożliwe. W 1948 r. wybudowano przy pomocy państwa tylko 20 060 zagród, 
gdy w 1947 r. – 26 525, a więc nastąpił spadek środków na te cele, mimo rozwoju 
gospodarczego kraju. Był to wyraz zmiany założeń politycznych w stosunku do 
gospodarstw indywidualnych na tych ziemiach, o czym świadczyło zrezygnowanie 
w grudniu 1947 r. z parcelacji majątków przez spółdzielnie parcelacyjno-
osadnicze, jak również wcześniejsza decyzja przekazania większości majątków 
poniemieckich przewidzianych do parcelacji – Państwowym Nieruchomościom 
Ziemskim72. 

Pracownicy Oddziału PUR mieli również obowiązek nadzorowania 
wyjazdu obywateli niemieckich. Przykładowo dnia 3 października 1949 r. woźny 
Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie Stanisław Usarz towarzyszył  
w podróży z Częstochowy dwóm Niemkom, które zostały przeniesione do 
Punktu Zbornego w Kielcach. Miejscem docelowym repatriantek były Niemcy73. 
Wcześniej, 15 listopada 1948 r., do Wojewódzkiego Oddziału PUR w Kielcach 
Usarz odwiózł niemieckie dzieci74.

Do zadań Urzędu Repatriacyjnego należało także poszukiwanie członków 
rodzin na terenie powiatu częstochowskiego, np. Wojewódzki Oddział PUR  
w Kielcach przesłał 5 lutego 1946 r. „listę dzieci deportowanych w głąb Niemiec, 
względnie urodzonych w obozach, a obecnie przebywających w Szwajcarii pod 
opieką jednej z organizacji społecznej. I poleca przeprowadzenie akcji poszukiwania 
na swym terenie ich rodzin, które mogłyby zająć się ich wychowaniem”. Sprawę 
określono jako pilną75.

Od 15 marca 1945 r. do 9 lipca 1949 r. oddział w Częstochowie wykonał 
następujące prace:

- zarejestrował 16 929 repatriantów,
- osiedlił na gospodarstwach rolnych poniemieckich na terenie powiatu 

częstochowskiego 84 rodziny repatriantów,
- przydzielił repatriantom 46 obiektów miejskich na terenie Częstochowy,
- wypłacił repatriantom i przesiedleńcom zapomogi doraźne na sumę  

71 M. Jaworski, Na piastowskim szlaku. Działalność Ministerstwa Ziem Odzyskanych w latach 1945-
1948, Warszawa 1973, s. 229.
72 Ibidem, s. 224.
73 Sprawozdanie Stanisława Usarza-Woźnego Powiatowego Oddziału PUR w Częstochowie  
z podróży odbytej 3 października 1949 r., APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 30.
74 Sprawozdanie z odbytej podróży służbowej do Wojewódzkiego Oddziału PUR w Kielcach z dnia  
18 października 1948 r., APCz, PUROPCz, sygn. 2, k. 9.
75 APCz, PUROPCz, sygn. 4, k. 65.
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1 561 975 zł, gdzie wysokość zapomogi wynosiła od 1000 zł do 2000 na osobę,
- przesiedlił na Ziemie Odzyskane z powiatu częstochowskiego 15 584 

rodziny z liczbą 25 789 osób,
- przewiózł inwentarz żywy i martwy wykorzystując przy tym 450 wagonów 

towarowych,
- wypłacił za pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego Oddział 

w Częstochowie, na podstawie kwalifikacji Powiatowej Rady Osadnictwa 
Spółdzielczo-Parcelacyjnego, pożyczki na zakup zwierząt hodowlanych na kwotę 
860 000 zł,

- wydał 9 zaświadczeń rodzinom przesiedleńców, które uprawniały do 
otrzymania dotacji w wysokości 10 000 zł, na podstawie kwalifikacji Powiatowej 
Rady Społecznej Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego, 

- 2816 sztuk zaświadczeń na bezpłatny przejazd dla repatriantów, 
- 2816 szt. zaświadczeń na bezpłatny przejazd delegacji zwiadowczych  

i ordynariuszy wysłanych do Państwowych Nieruchomości Ziemskich, 
- 452 szt. zaświadczeń na przejazd rodzin przesiedlonych na gospodarstwa 

rolne76.
Podsumowując, mogę stwierdzić, że Częstochowa była przede wszystkim 

węzłem tranzytowym w procesie przemieszczania się ludności w powojennej 
Polsce. Pracownicy częstochowskiego Oddziału PUR stanęli przed trudnym 
zadaniem, aby zapewnić wszelkie potrzeby podróżnym. Poza tym zajmowali się 
osiedlaniem repatriantów, a także pomagali w wyjazdach na Ziemie Zachodnie. 
Liczba repatriantów osiedlonych w tym powiecie okazała się minimalna, co 
miało związek z ograniczeniami osiedlania się w centralnych województwach 
kraju, uznanych za przeludnione. Jednak należy zwrócić uwagę na wyjazdy 
częstochowskich rolników, a także fachowców na Ziemie Odzyskane, gdzie na 
przesiedlenie zdecydowało się ok. 15 000 rodzin. Jednym z powodów wyjazdu 
była chęć polepszenia swojego bytu, lecz w związku ze zmieniającą się polityką 
władz i warunkami w danym powiecie Ziem Zachodnich, osadnictwo na nowym 
terenie sprawiało trudności. Zdarzały się również pojedyncze przypadki powrotów 
na ziemie powiatu częstochowskiego.

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne
- Archiwum Państwowe w Częstochowie, Państwowy Urząd Repatriacyjny 
Oddział Powiatowy w Częstochowie, sygn. 1, 2, 4, 5, 7, 10.

Źródła drukowane
- Pietkiewicz S., Orlicz M., Plan regionalny przesiedlenia osadników rolnych 
na Ziemie Odzyskane, I Sesja Rady Naukowej dla zagadnień Ziem Odzyskanych, 
Kraków 1945.

76 Sprawozdanie Naczelnika Powiatowego Oddziału R. Konopki PUR Oddział w Częstochowie do 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 9 lipca 1949 r., APCz, PUROPCz, 
sygn. 5, k. 4-5.

Katarzyna Parkitna



149

Opracowania
- Jaworski M., Na piastowskim szlaku. Działalność Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
w latach 1945-1948, Warszawa 1973.
- Kacprzak P., Polskie władze administracyjne w procesie wysiedlania ludności 
niemieckiej w latach 1945-1949, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010,  
t. LXII.
- Kersten K., Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
- Sula D., Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego w latach 1944-1951, Lublin 2002.
- Wróbel J., Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu  
w latach 1945-1949, Łódź 2009.
- Żygulski K., Repatrianci na Ziemiach Zachodnich. Studium socjologiczne, 
Poznań 1962.

Streszczenie

OBRAZ REPATRIACJI I PRZESIEDLEŃ W POWIECIE 
CZĘSTOCHOWSKIM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE 

DOKUMENTÓW ODDZIAŁU POWIATOWEGO PAŃSTWOWEGO 
URZĘDU REPATRIACYJNEGO W CZĘSTOCHOWIE. ZARYS 

ZAGADNIENIA.

W związku z zakończeniem działań wojennych oraz stworzeniem 
przez zwycięskie mocarstwa nowego ładu w Europie m.in. wytyczenie granic 
państwowych, nastąpiły na tym kontynencie masowe ruchy przesiedleńcze 
ludności. Do Polski wracali więźniowie obozów koncentracyjnych, robotnicy 
przymusowi, zdemobilizowani żołnierze oraz obywatele polscy z terenów, które 
w wyniku umów międzynarodowych, znalazły się poza granicami państwa 
polskiego. Ponadto w kraju należało zagospodarować tzw. Ziemie Odzyskane. 
Ze strony polskiej administracji tymi kwestiami zajmował się Państwowy 
Urząd Repatriacyjny, którego jeden z oddziałów znajdował się w Częstochowie. 
Placówka w tym miejscu wykonywała zadania związane z kontrolą ruchu 
tranzytowego, a także zaopatrzeniem podróżnych. Oprócz tego zajmowała 
się osiedlaniem repatriantów w powiecie częstochowskim oraz organizacją 
przesiedleń częstochowian na Ziemie Zachodnie. Liczba osób osiedlonych w tym 
powiecie okazała się minimalna, co miało związek z ograniczeniami osiedlania się 
w centralnych województwach kraju, uznanych za przeludnione. Jednak należy 
zwrócić uwagę na wyjazdy częstochowskich rolników, a także fachowców na 
Ziemie Odzyskane, gdzie na przesiedlenie zdecydowało się ok. 15 000 rodzin.
Słowa kluczowe: przesiedlenia, repatriacja, Częstochowa, Państwowy Urząd 
Repatriacyjny, Ziemie Odzyskane – Ziemie Zachodnie, polityka osadnicza,  
II wojna światowa.
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Summary

REPATRIATION AND RESETTLEMENT OPERATIONS IN THE 
POVIAT OF CZĘSTOCHOWA AFTER WORLD WAR II ON THE BASIS 
OF THE DOCUMENTS OF THE POVIAT BRANCH IN CZĘSTOCHOWA 
OF THE STATE OFFICE OF REPATRIATION. AN OVERVIEW OF THE 

PROBLEM.

The end of warfare military operations and the creation of the new order in 
Europe by the victorious powers, including the demarcation of state borders, led 
to mass resettlement movements on this continent. Concentration camp prisoners, 
forced laborers, demobilized soldiers and Polish citizens started to arrive from 
the territories which - as a result of international agreements - were now outside 
the borders of the Polish state. It was also necessary to develop the so-called 
Recovered Territories which were now within the Polish borders. In Poland, those 
administrative issues were dealt with by the State Office of Repatriation, one of 
whose branches was located in Częstochowa. This regional office was responsible 
for the supervision over transit traffic, as well as for the supply of those in transit 
to their destination. This regional office also handled the settlement of repatriates 
in the district of Częstochowa and the resettlement of Częstochowa residents in 
the Western Territories. The number of people who settled in this poviat turned 
out to be minimal. That resulted from the restrictions on settlement in the central 
voivodships of the country, which were considered to be overcrowded. However, 
it is worth noting that a number of farmers, skilled workers and specialists from 
the Częstochowa region decided to leave for the Recovered Territories, where 
approximately 15,000 families were eventually resettled.
Keywords: Resettlement, repatriation, Częstochowa, State Office of Repatriation, 
Recovered Territories – Western Territories, settlement policy, World War II.
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KRUCJATA PRZECIW BANAŁOWI I TANDECIE. 
DZIAŁALNOŚĆ CZĘSTOCHOWSKIEJ FABRYKI WYROBÓW 

CERAMICZNYCH „CZYN”

W artykule omówione zostaną procesy i przemiany, jakie na przestrzeni 
dziesięcioleci (od XIX w. do lat 50-tych XX w.) zachodziły w częstochowskim 
środowisku artystycznym, jednym z najważniejszych ośrodków sztuki dewocyjnej 
i religijnej w Polsce. Interesować mnie będą zagadnienia związane z obniżeniem 
poziomu artystycznego wyrobów wytwarzanych w podjasnogórskich warsztatach1 
oraz działania podejmowane w celu przeciwdziałania temu problemowi. 
Szczegółowo przedstawiona zostanie działalność Fabryki Wyrobów Ceramicznych 
„Czyn”2, która podjęła próbę i trud uszlachetnienia starych i stworzenia nowych 
modeli, przywracając walory estetyczne figurom, statuetkom i płaskorzeźbom. 
Historia tego częstochowskiego zakładu nie została jeszcze omówiona w żadnym 
naukowym opracowaniu. Wzmianki o jego działalności pojawiły się w kilku 
publikacjach, m.in. w artykule Janiny Orynżyny Dewocjonalia częstochowskie3 
oraz w katalogu wystawy Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki 
do Jasnej Góry autorstwa Aleksandra Jaśkiewicza i Reginy Rok4. Przygotowując 
niniejszy tekst, korzystałam m.in. z archiwaliów ze zbiorów prywatnych. Zawierają 
one wiele cennych dokumentów pozwalających prześledzić historię fabryki, jej 
profil i metody pracy.

W Częstochowie w okresie od XVIII w. po czasy współczesne wykształciła 
się i rozwinęła produkcja wyrobów dewocyjnych oraz pamiątkarskich. 
Wykonywano je w bliskim sąsiedztwie klasztoru, w Nowej Częstochowie5. 

1 Terminem podjasnogórski ośrodek (podjasnogórskie warsztaty) określam częstochowską 
wytwórczość artystyczną o charakterze dewocyjnym i religijnym wyrabianą głównie na potrzeby 
pielgrzymów w warsztatach i pracowniach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie klasztoru.
2 Nazwa zakładu: Fabryka Wyrobów Ceramicznych „Czyn” funkcjonowała przez cały okres 
działalności wytwórni. Po jej zamknięciu w dokumentach archiwalnych z 1957 r. fabrykę określano 
jako: Doświadczalny Ośrodek Ceramiczny „Czyn”. Vide: Prośba o zniesienie przymusowego 
Zarządu Państwowego, dokument z 4 III 1957 r., maszynopis, zbiory prywatne. 
3 J. Orynżyna, Dewocjonalia częstochowskie, „Polska Sztuka Ludowa” 1976, R. 30, nr 2, s. 119.
4 A. Jaśkiewicz, R. Rok, Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do Jasnej Góry, 
Częstochowa 2002, s. 22-24.
5 A. Jaśkiewicz, Materiały do historii cechowego rzemiosła artystycznego XVIII i pierwszej połowy 
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Tutaj usytuowane były warsztaty rzemieślnicze, tutaj też zlokalizowano kramy,  
w których pielgrzymi mogli zaopatrywać się w pamiątki. Jednakże ze względu 
na duże zapotrzebowanie produkcja wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej  
i świętych patronów stawała się coraz bardziej pośpieszna i niestaranna6.

Już na początku XVIII w. zaczęto podejmować pierwsze próby w kierunku 
zatrzymania procesu prymitywizacji i upadku artystycznego częstochowskich 
wyrobów o charakterze religijnym, dewocyjnym i pamiątkarskim. Zaniepokojeni 
stanem lokalnego rzemiosła byli zarówno ojcowie paulini, jak i grupa miejsco-
wych malarzy, którzy dbali o swą reputację i zdecydowanie pragnęli odciąć 
się od tandetnej wytwórczości7. Wprowadzono obowiązek przedkładania prac 
do zaopiniowania cenzorom wskazanym przez burmistrza częstochowskiego  
i przeora Jasnej Góry – dopiero po uzyskaniu ich aprobaty dzieła mogły trafiać 
do sprzedaży. Nieprzestrzegający tych zasad karani mieli być grzywną pieniężną,  
a wszystkie nieudolne malowidła konfiskowane i niszczone. Była to pierwsza tak 
wyraźna kampania zmierzająca do podniesienia poziomu rzemiosła malarskiego 
w Częstochowie8. Niestety, efekt owych zarządzeń, mających na celu utrzymanie 
właściwego standardu wyrobów dewocyjnych zaspokajających potrzeby pątników, 
okazał się – jak pokazały kolejne dziesięciolecia – połowiczny.

Zanim jednak do tego przejdziemy, warto przedstawić w zarysie wcześniejsze 
dzieje częstochowskiego wytwórstwa oraz procesy, które doprowadziły do 
obniżenia się jego poziomu. Dla kształtującego się częstochowskiego środowiska 
artystycznego ważnym wydarzeniem było założenie na początku XVIII w. cechu 
malarzy9. Na jego pierwotny statut wpływ mieli ojcowie paulini, którzy dali 
szereg wskazówek dotyczących m.in. organizacji kontroli obrazów i sposobu 
ich sprzedaży. Istotny w kontekście poruszanego przeze mnie zagadnienia był 
obowiązek poddawania obrazów przeznaczonych do sprzedaży ocenie klasztornych 
cenzorów, o czym wspomniałam powyżej. Jak przekonuje Anna Kunczyńska-
Iracka: „Problem poziomu malarstwa religijnego rozpowszechnianego pod Jasną 
Górą był istotny przede wszystkim dla paulinów ze względów natury religijnej, 
dlatego też im właśnie szczególnie leżała na sercu sprawa organizacji cenzury 
malarstwa. Dążenie klasztoru do podporządkowania sobie malarzy miało jednak  
i inny aspekt – gospodarczy. Udział w zyskach płynących ze sprzedaży obrazów, jaki 
paulinom przysługiwał, stanowił zapewne nie najmniejszą pozycję wpływów do kasy 
klasztornej”10. Cech miał w pierwszych dziesięcioleciach funkcjonowania mocno 
religijny charakter, gdyż jego zależność od klasztoru była bardzo ścisła. Warto 
zauważyć, że paulini, sprawując nad malarzami zwierzchność administracyjną, 

XIX w. w Nowej Częstochowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1963, t. VI, s. 239-263.
6 A. Kunczyńska-Iracka, Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, seria: Studia z historii sztuki,  
t. XXVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 29.
7 A. Jaśkiewicz, R. Rok, Sztuka dewocyjna Częstochowy, katalog wystawy, Częstochowa 1991, s. 5. 
8 A. Kunczyńska-Iracka, op. cit., s. 29-30.
9 Księga wiecznych przywilejów służących przechlubnej Kongregacji Malarskiej panów artystów, 
pryncypałów, towarzyszów, subiektów sztuki wolnej i pięknej malarstwa pod Senioratem obojga 
miast połączonych Starej i Nowej Częstochowy: od roku 1718 praz rozmaite władze uchwalanych 
i dotąd zachować się mianych, Miejska Biblioteka Publiczna w Częstochowie, rksp 180 125. Anna 
Kunczyńska-Iracka dowodzi, że powstał on przed 1728 r. Vide: A. Kunczyńska-Iracka, op. cit.,  
s. 30-31.
10 Ibidem, s. 32.
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dostarczając im wzory ikonograficzne i egzekwując zasadę wiernego ich 
powtarzania, nie troszczyli się jednak w ogóle o szkolenie nowych adeptów sztuki 
malarskiej – choć istniał wyjątek od tej reguły. Szczególnym zaangażowaniem  
w sprawy artystyczne wykazał się o. Maciej Cichocki (malarz i syn malarza Ignacego 
Cichockiego), który dbał o odpowiedni poziom wytwórczości artystycznej, służył 
malarzom fachowymi radami, a także rozdawał rysunki i sztychy, które miały 
pomagać w poprawnym wykonywaniu kompozycji. Napisał też traktat, rodzaj 
podręcznika dotyczącego sztuki malarskiej11. Była to jednak, nad czym można 
ubolewać, postawa odosobniona. 

Osiemnastowieczna masowa dewocyjna wytwórczość znalazła kontynuację 
w kolejnych stuleciach. W pierwszej połowie XIX w. dzieła miejscowych 
malarzy, snycerzy i sztycharzy nie przewyższały, niestety, kunsztem i poziomem 
artystycznym pospolitych produktów rzemiosła cechowego. Obrazy, rzeźby  
i płaskorzeźby, tak jak w poprzednich dziesięcioleciach, skierowane były przede 
wszystkim do wiernych pielgrzymujących do klasztoru ojców paulinów12.  
W podjasnogórskich warsztatach malowano głównie kopie cudownego wizerunku 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Częstokroć były to obrazy „półplastyczne, 
wykonane techniką wysadzaną”13, z „ciemnymi twarzami, w złotych płaszczach 
i koronach”14. Powodzeniem wśród pątników cieszyły się też prace malarskie  
z przedstawieniem świętych patronów (m.in. św. Barbary, św. Rozalii, św. Mikołaja, 
św. Józefa, św. Nepomucena, św. Antoniego Padewskiego) oraz Matki Boskiej 
Gidelskiej i św. Anny z Przyrowa, czczonych w ośrodkach położonych nieopodal 
Częstochowy. By sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu oraz oprzeć się skutecznie 
konkurencji, malowano szybko, najczęściej seryjnie. W tym celu korzystano na 
przykład z „przepróch”, za pomocą których przenoszono na podobrazie kontury 
wizerunku Matki Boskiej. Pracowano zespołowo, nierzadko angażowano członków 
rodziny, dzieci, kobiety, zlecając im np. ucieranie farb. Malowano też szybsze  
w wykonaniu kompozycje „wodne”, gwaszowe15. W Częstochowie zaczęły 
również zyskiwać popularność sztychy dewocyjne – najczęściej miedzioryty lub 
staloryty – znacznie tańsze od obrazów16.

Wymienione wyroby, jak już wspomniałam, wytwarzano przede wszystkim 
z myślą o pielgrzymach przybywających do jasnogórskiego sanktuarium. 
Dewocjonalia sprzedawano tuż przy klasztorze, na straganach usytuowanych przy 
ulicach św. Barbary i 7 Kamienic oraz na pobliskim Rynku Wieluńskim. W tym też 

11 A.M. Głębocki, Kilka słów o malarstwie w Częstochowie, „Wiek” 1874, nr 28, s. 2. Dokument, 
dołączony pierwotnie do Diariusza obchodu pierwszego odpustu w dniu św. Łukasza w kościele św. 
Rocha pod Jasną Górą, spisany przez ks. Macieja Cichockiego dr teologii i superiora paulinów na 
Jasnej Górze, dn. 15 listopada 1841, nie zachował się. Vide: A. Kunczyńska-Iracka, op. cit., s. 43-44.
12 F. Sobalski, Rozwój wytwórczości związany z ruchem pielgrzymkowym na Jasną Górę w Często-
chowie na przełomie XIX i XX w., „Studia Claromontana” 1988, t. XVIII, s. 167, 169.
13 Sukienki są wypukłe, wymodelowane w masie kredowo-klejowej. Ich powierzchnię ozdabiają 
motywy ornamentalne, a nierzadko też sztuczne kamienie. Tła są urozmaicone tzw. „grzebykowaniem”. 
Vide: A. Jaśkiewicz, R. Rok, Sztuka dewocyjna…, s. 9.
14  J. Orynżyna, Dewocjonalia…, s. 115.
15 A. Jaśkiewicz, Kultura i sztuka, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego  
w okresie niewoli 1793-1918, t. II, red. R. Kołodziejczyk, Częstochowa 2005, s. 486.
16 A. Jaśkiewicz, R. Rok, Sztuka dewocyjna…, s. 11-12. 
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rejonie zgromadzone były warsztaty i pracownie malarskie17.
W XIX w. zrezygnowano z urzędu cenzorów, a należyty poziom artystyczny 

wykonywanych obrazów miały weryfikować i określać egzaminy czeladnicze 
i mistrzowskie. Oprócz obowiązkowych praktyk w warsztatach majstrów, 
funkcjonowały też szkoły wieczorowe18. Jak podaje Kunczyńska-Iracka: „W czasie 
niedzielnych wieczornych nauk mieli uczniowie kształcić się u najbieglejszych 
mistrzów przede wszystkim w zakresie podstaw rysunku i kompozycji, aby  
«z samych przepróch i patronów cudzej ręki nie stawali się tandetnikami»”19. 
Starano się tym samym zadbać o właściwy poziom nauki rzemiosła. 

W drugiej połowie XIX i w pierwszych dziesięcioleciach XX w. 
zapotrzebowanie na kopie wizerunku Matki Boskiej, różańce, medaliki, szkaplerze, 
obrazy i figury świętych było wciąż bardzo duże. W „Tygodniku Ilustrowanym” 
w 1874 r. opublikowano artykuł o Jasnej Górze, w którym czytamy: „Nie ma 
podobno dachu w kraju naszym pod którym nie znalazłby się choć jeden maleńki 
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej – tak jak nie ma wsi, śród której nie 
znalazłaby się jakaś figura przydrożna w Częstochowie wyrzeźbiona i poświęcona. 
Liczne kompanie odpustowe, nawiedzające corocznie świątynię jasnogórską,  
z powrotem pod domową strzechę, roznoszą setki tysięcy pamiątek częstochowskiej 
pielgrzymki, obrazów, chorągwi, procesyjnych ołtarzyków, figur, medalików, 
pierścionków itp.”20

Zastrzeżenia budziła natomiast niezmiennie strona estetyczna tych wyrobów 
– niestaranne wykonanie, powtarzalność wzorów, krzykliwa kolorystyka, 
zamiłowanie do przesadnej dekoracyjności, brak dbałości o formę21. Problem 
upadku sztuki religijnej i dewocyjnej był zagadnieniem szeroko komentowanym 
na łamach prasy w latach 40-tych i na początku 50-tych XX w. Stan rodzimej sztuki 
religijnej i dewocyjnej budził niepokój i rodzaj wstydliwego zażenowania: „Chodzi 
o artystyczną tandetę w kościołach, o szpetotę w sklepach z dewocjonaliami, o ten 
ponury fakt, że latałem przez cały dzień, by kupić zwykły krzyżyk do swego pokoju 
– i nie kupiłem; zbyt rażące było to wszystko […]. Te różowo-niebieskie Madonny! 
Ci święci o bezmyślnych twarzach, rzekomo spokojnych i łagodnych! Te oleodruki, 
będące istnymi maszkarami! Te mdłe kolorki, te kształty bez wyrazu, ta sztanca 
pospolitości, bijąca z każdego wizerunku!”22. 

Jednakże w Częstochowie działali i tworzyli również uzdolnieni artyści, 
którzy traktowali uprawianą przez siebie profesję z należytą powagą i szacunkiem, 
okazując je zarówno wobec samych dzieł, jak i ich nabywców. Dążyli do 
podniesienia poziomu malarstwa i rzeźby religijnej. Warto przypomnieć w tym 
miejscu choćby działalność i dokonania twórcze Mateusza Mączyńskiego (1840-
1913), autora wielu obrazów religijnych dla kościołów i kaplic. Nie należy 
zapominać też o innych inicjatywach – szkołach, pracowniach artystycznych, 
wystawach – organizowanych z myślą o zapewnieniu odpowiedniej jakości 
wyrobów religijnych. W latach 90-tych XIX wieku w Częstochowie nauką 

17 J. Orynżyna, Dewocjonalia…, s. 115.
18 A. Kunczyńska-Iracka, op. cit., s. 45.
19 Ibidem.
20 Malarstwo i snycerstwo w Częstochowie, „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 322, s. 132.
21 Sprawa dewocjonaliów. XVIII – 18 marca 1937, AJG, sygn. 2097, s. 65, 66, 67, 87, 125.
22 A. Gołubiew, Gdzież są artyści, „Tygodnik Powszechny” 1949, nr 28, s. 5.
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malarstwa zajmował się Pantaleon Szyndler (1846-1905). Prowadził pracownię 
w bliskim sąsiedztwie klasztoru, miał też atelier na Jasnej Górze. W tym okresie 
malował głównie obrazy religijne, najprawdopodobniej na zamówienie handlarzy 
przedmiotami dewocyjnymi23. Na uwagę zasługuje też działalność tzw. Salonu 
Artystycznego z Wystawą Sztuk Pięknych, który na początku XX w. zorganizował 
rzeźbiarz Baltazar Józef Proszowski (1860-1906), w swoim domu przy  
ul. 7 Kamienic. Nadrzędnym celem ekspozycji było podniesienie poziomu sztuki 
religijnej24. 

W okresie międzywojennym podobną intencją kierowali się organizatorzy 
ekspozycji, którą udostępniono w Częstochowie w okresie od maja do września 
1934 r.25 Przygotowana została przez warszawski Komitet „Ruchoma Wystawa 
Sztuki”, a pomysłodawcą jej zaprezentowania w Częstochowie był biskup 
Teodor Kubina. Podobnie jak we wcześniejszych dziesięcioleciach, za jeden  
z najlepszych środków przeciwdziałania pseudoartystycznej twórczości uważano 
upowszechnianie sztuki religijnej na wysokim poziomie. Właśnie temu miała 
służyć częstochowska wystawa, na której zaprezentowano 259 prac uznanych 
twórców, m.in. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, Konrada Srzednickiego, 
Vlastimia Hofmana, Józefa Belowa, Wiktorii Goryńskiej, a także Zofii Trzcińskiej-
Kamińskiej, Wandy Szrajberówny czy Anieli Józefowicz, czyli artystek, których 
nazwiska miały być również w przyszłości nieodłącznie związane z reformą 
częstochowskiej sztuki religijnej26. 

W późniejszych latach podejmowano także liczne inicjatywy zespołowe, 
które miały służyć odrodzeniu regionalnego pamiątkarstwa dewocyjnego. Jedną  
z nich była niewątpliwie działalność Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn”. 

Częstochowski zakład powstał po zakończeniu II wojny światowej,  
w listopadzie 1945 r. Myślą przewodnią jego założycieli było opracowywanie 
nowych modeli dewocyjnych, w których wyrażałaby się nowoczesna twórczość 
religijna, a także chęć upowszechniania pamiątek religijnych w lepszym guście. 
Kazimiera i Stanisław Ostaszewscy wydzierżawili w tym celu znajdujący się 
przy ul. Rocha 38 nieczynny zakład produkujący wcześniej figury z porcelany  
i gipsu. Stanisław Ostaszewski został dyrektorem placówki. Produkcją zajmował 
się Władysław Czakiert, pracujący wcześniej w znanej częstochowskiej fabryce 
figur porcelanowych i gipsowych Walentego Salomona27. Z pisma przesłanego 
do Centrali Przemysłu Artystycznego w dniu 23 października 1946 r. wynika, 
że fabryka „Czyn” była firmą prywatną, zatrudniającą 18 osób28. Przejęto duży 
obiekt fabryczny z wyposażeniem, m.in. z maszynami i urządzeniami do produkcji 
porcelanowej, piecem i ogniotrwałymi naczyniami (muflami). W początkowym 

23 „Biesiada Literacka” 1905, nr 9, s. 132.
24 „Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 21, s. 417.
25 Wystawa sztuki religijnej i kościelnej w Częstochowie, katalog, Częstochowa 1934.
26 A. Jaśkiewicz, Wystawa sztuki religijnej w 1934 roku i niektórzy uczestniczący w niej artyści, [w:] 
Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce Odrodzonej 1918-1939, red. R. Szwed, W. Palus, 
Częstochowa 1996, s. 166.
27 F. Sobalski, op. cit., s. 185. W literaturze przedmiotu pojawia się też inna forma nazwiska – Sala-
mon. Vide: J. Orynżyna, Dewocjonalia…, s. 119. 
28 Możliwości produkcyjne fabryki, dokument z 23 X 1946 r. skierowany do Centrali Przemysłu 
Artystycznego w Krakowie, maszynopis, zbiory prywatne. 
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okresie działalności zakład był w stanie produkować ok. 700 figurek miesięcznie. 
Planowano zwiększenie personelu do 46 osób oraz produkcję dewocjonaliów  
w porcelanie, gipsie i glinie, a także w innych materiałach i technikach – m.in.  
w metalu (wyrób medalików, ryngrafów, krucyfiksów). 

„Czyn” skupił grupę artystów, m.in.: Wandę Szrajberównę, Zofię 
Trzcińską-Kamińską, graficzkę Anielę Józefowicz (siostrę zmartwychwstankę), 
Danutę Pospieszalską, Stanisława Pospieszalskiego. Członkami zespołu byli też:  
o. Klemens Izdebski (OSPPE), Zofia Baudouin de Courtenay, Irena Lachowicz, 
prof. Jan Kurzątkowski, Maria Kuleszyna, Krystyna Pieniążkówna, Maria 
Berbecka29. 

Szczególnie interesującą postacią zespołu wydaje się Wanda Szrajberówna 
(1886-1962), uzdolniona malarka i ceramiczka. Studiowała w Szkole Sztuk 
Pięknych w Warszawie, a następnie Académie da la Grande Chaumiére w Paryżu30. 
Przed wstąpieniem w 1936 r. do Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej trudniła się pracą pedagogiczną. Uczyła w Zawierciu,  
a następnie w Płocku w Średniej Szkole Żeńskiej, w II Gimnazjum Żeńskim oraz 
w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim31. W 1918 r. zainicjowała 
zorganizowanie Wieczorowych Kursów Rysunkowych w Płocku32. Należała do 
pierwszych propagatorek ludowej ceramiki w naszym kraju33. W latach 1925-1931 
była instruktorką w zakresie rozwijania przemysłu garncarskiego i kierowniczką 
działu ceramicznego Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Polsce.  
W 1928 r. pracowała jako instruktorka garncarstwa na Huculszczyźnie34. Od 
1935 r. uczyła rysunku i robót ręcznych w Prywatnej Żeńskiej Średniej Szkole 
Zawodowej Bolesławy Jarząbkówny w Płocku. W latach 1936-1938 była także 
kierowniczką Rocznego Kursu Pamiątkarstwa Regionalnego w tym samym mieście, 
zorganizowanego z jej inicjatywy. Maria Wójcik pisze: „Prace uczniów kursu, m. in. 
figurki Matki Boskiej Skępskiej, figurki jasełkowe, treści zabawkarskiej – kogutki, 
pieski […], cieszyły się powszechnym zainteresowaniem w kraju. Świadczyły o tym 
m. in. zamówienia napływające z warszawskiej firmy „Verbum”, Częstochowy, 
Krakowa, Poznania itd.”35. Po wojnie Szrajberówna zamieszkała w Częstochowie 
i podjęła pracę jako kierowniczka artystyczna „Czynu”. Dla wytwórni wykonała 
wiele projektów figur i płaskorzeźb. Prezentowała swoje prace na wystawach 
krajowych, m.in. w 1930 r. w Salonie Listopadowym w Instytucie Propagandy 
Sztuki w Warszawie36 i w 1957 r. na Wystawie Jubileuszowej Dziesięciolecia 
Delegatury Oddziału ZPAP w Częstochowie37. Była autorką artykułów na temat 

29 Członkowie Zespołu, rękopis, zbiory prywatne. 
30 B. Kostuch, Wanda Szrajberówna (1886-1962). Szkic do portretu, „Rozprawy Muzeum Narodowe-
go w Krakowie” 2017, t. X, s. 211-212.
31 Ibidem, s. 213.
32 T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasie wielkiej wojny światowej i powstania państwa 
polskiego, Toruń 1932, s. 151.
33 J. Orynżyna, Wanda Szrajberówna 1886-1963, „Polska Sztuka Ludowa” 1965, nr 2, s. 125-126.
34 „Rzeczy piękne” 1929, R. 8, z. 1, s. 28.
35 Maria Wójcik, Szkoły zawodowe Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej z Mariowki  
w Płocku w latach 1934-1939, „Studia Płockie” 1988-1989, t. XVI-XVII, s. 79.
36 Katalog wystawy Wystawa dzieł sztuki pod nazwą Salon Listopadowy, Instytut Propagandy Sztuki, 
Warszawa 1930, s. 23. Wanda Szrajberówna pokazała ceramiczną statuę Matka Boska ze Skępna.
37 Artystka zaprezentowała kompozycje: Matka Boska Skępska, Matka Boska „Matka Kościoła”, 
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sztuki i ceramiki ludowej38.
Nim przejdę do bardziej szczegółowego omawiania działalności 

podjasnogórskiej fabryki, wspomnę jeszcze jedną uzdolnioną artystkę, z której 
talentu czerpał „Czyn”. To Zofia Trzcińska-Kamińska (1890-1977), uznana 
rzeźbiarka i medalierka. Studiowała w Berlinie, Paryżu, Warszawie i Wiedniu. 
Jej nauczycielami byli m.in. Władysław Ślewiński i Edward Witting. Należała do 
ugrupowania artystycznego Rytm. Była autorką rzeźb i płaskorzeźb religijnych 
(m.in. Bogurodzicy Akademickiej, Matki Bożej Frasobliwej, Stacji Drogi 
Krzyżowej), historycznych (m.in. posągu Bolesława Chrobrego wykonanego 
dla pawilonu polskiego na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1937 r., popiersi 
Stefana Batorego i Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz wykonanych w brązie 
lub marmurze wyobrażeń portretowych. Z jej twórczości powojennej warto 
wymienić tablicę pamiątkową ślubów jasnogórskich Jana Kazimierza w sali 
rycerskiej klasztoru na Jasnej Górze (1957 r.), pomnik kardynała Augusta Hlonda  
w archikatedrze św. Jana w Warszawie (1960 r.) oraz figurę św. Józefa w kościele 
oo. dominikanów na Służewie w Warszawie. Rzeźby artystki można również 
odnaleźć na Cmentarzu Powązkowskim39.

Zakres tematyczny i podejmowana problematyka niniejszego opracowania 
nie pozwalają mi na szczegółowe przybliżenie dokonań wszystkich osób 
związanych z częstochowską fabryką. Należy jednak zaznaczyć, że były to 
wyjątkowe indywidualności artystyczne, postacie bardzo zaangażowane w pracę, 
ambitne i pełne inwencji. Artyści „Czynu” analizowali zagadnienia związane  
z dawną i współczesną sztuką kościelną. Kierowali swoją uwagę głównie w stronę 
sztuki religijnej, co wydaje się dość naturalne. Były to osoby wierzące, o silnie 
ugruntowanym światopoglądzie katolickim (dwie z artystek – Wanda Szrajberówna 
i Aniela Józefowicz – wstąpiły do zgromadzeń zakonnych). Interesowały się 
nowymi prądami w malarstwie religijnym i kondycją rodzimej sztuki kościelnej. 
W jednym z dokumentów archiwalnych czytamy, że cel ich pracy „wywołany był 
wewnętrznym pragnieniem twórczości artystów plastyków dla służby kościoła”40.

Wymienieni twórcy zajmowali się w Częstochowie ręcznym wyrobem 
symboli kultu religijnego, rzeźb, płaskorzeźb, figur kościelnych i innych 
dzieł liturgicznych. W trakcie ośmiu lat działalności „Czynu” opracowano 45 
nowych modeli i unowocześniono 60 starych, dawnych wzorów. W fabryce 
wykonywano malowane i patynowane płaskorzeźby różnych rozmiarów: 
Matki Boskiej Częstochowskiej, Ostrobramskiej, Morskiej, Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem, Karmiącej, przedstawienia: Serce Jezusa, Serce Maryi, Święty 
Franciszek z wilkiem, Anioł Stróż, Tajemnice Różańca Świętego, Anioł Pański, 
szopki bożonarodzeniowe oraz figurki: Matki Boskiej Fatimskiej, Gidelskiej, 

Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Stolica Mądrości, Wniebowzięcie, Matka Boska Ostro-
bramska, Anioł Pański, Zwiastowanie. Na podstawie dokumentu ze zbiorów prywatnych.
38 J. Orynżyna wymienia m.in. Uwagi o sztuce ludowej. Rola instruktora garncarstwa, Warszawa 
1928 i Rozważania o popieraniu sztuki ludowej i ludowego przemysłu artystycznego, „Sztuki Piękne” 
1929, nr 5. Vide: J. Orynżyna, Wanda Szrajberówna…, s. 126.
39 M. Pałaszewska, Życie nie oszczędziło jej krzyży. Zofia Trzcińska-Kamińska (1890-1977), „Nowa 
Myśl Polska” 2003, nr 29-30, s. 14-15.
40 Sztuka Dewocyjno-Pamiątkarska „Czyn” utworzona przez Zespół Artystów w Częstochowie, 
rękopis, zbiory prywatne. 
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Ludźmierskiej, Niepokalanej, św. Józefa i św. Antoniego. Dążono do doskonałości 
formalnej i technologicznej, eksperymentowano z materiałami, wykorzystywano 
glinę, majolikę i porcelanę, prowadzono doświadczenia z nowymi sposobami 
polichromowania i ozdabiania wyrobów. 

W oryginalnym katalogu Fabryki Wyrobów Ceramicznych przedstawiono 
zaakceptowane do produkcji dzieła. Jest to bardzo cenna księga, gdyż na jej 
podstawie możemy zidentyfikować wzory opracowane w „Czynie”. Wykonano, 
jak przypuszczam, tylko jeden jej egzemplarz, przyklejając na karty fotografie 
modeli wraz z opisami. Na pierwszej stronie albumu umieszczono kopię 
dokumentu wydanego w dniu 9 października 1947 r. przez przeora Jasnej Góry,  
o. Kajetana Raczyńskiego. Mowa w nim o akceptacji przedstawionej przez „Czyn” 
płaskorzeźby Matki Boskiej Częstochowskiej – kompozycję określa się jako 
zgodną z przepisami kultu religijnego i chwali się oparte na tradycji nowoczesne 
rozwiązanie41. 

Fabryka bardzo szybko uzyskała zgodę na wytwarzanie wzorów na 
eksport, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki (pismo z 12 lipca 1946 r.)42. 
Już w 1947 r. wysłano m.in. do Ameryki 10 000 sztuk płaskorzeźb Matki Boskiej 
Częstochowskiej, w nowym opracowaniu, ku czci Niepokalanego Serca Maryi. 
Płaskorzeźby i figurki eksportowano także do Francji i Szwecji43.

Zakład był bez wątpienia placówką stawiającą sobie szczytne cele – 
wychowania i wykształcenia smaku artystycznego zarówno u samych wykonawców, 
jak i u nabywców wyrobów dewocyjnych. W tym celu zrealizowano liczne 
pionierskie projekty. W fabryce uruchomiono, przy współudziale Centralnego 
Instytutu Kultury w Warszawie oraz dyrekcji częstochowskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, kursy pamiątkarstwa regionalnego44. Ich przedmiotem było doradztwo 
artystyczne, dzielenie się doświadczeniami praktycznymi oraz, jak napisali 
pomysłodawcy, „budzenie w słuchaczach instynktu regionalizmu” i wspieranie 
nowoczesnego rozwoju artystycznego. Organizatorzy szkolenia zauważyli, że 
pewna grupa mieszkańców Częstochowy ujawniała niechęć wobec postępu, gdyż to 
nie wpłynie na opłacalność zarobkową. Miasto miało ich zdaniem „dużą żywotność 
produkcyjną w postaci wielkiej ilości drobnych wytwórców i chałupników, 
przeważnie o spaczonych gustach artystycznych. Częstochowa posiada jednakże 
wielowiekowe zabytki dawnych szlachetnych technik, będące niejednokrotnie 
na wysokim poziomie artystycznym, obecnie zupełnie zanikających. Zadaniem 
kierownictwa kursów będzie, dać możliwość słuchaczom zapoznania się z tym co 
zasługuje na uznanie jako wartość kulturalna w danym regionie”45. 

Zespół artystyczny „Czynu” rozumiał i prowadził swą działalność w sposób 
bardzo innowacyjny, szeroko i całościowo. Poszukiwano nowych obszarów 
działalności. Wychodzono odbiorcom naprzeciw. Twórcy współpracujący  
z fabryką byli aktywni i na ówczesne czasy niezwykle nowocześni. Kładli nacisk 
na reklamę i rozpropagowanie swej działalności. Ogłaszając wyrób dewocjonaliów 

41 Album ze zbiorów prywatnych. 
42 Dokument ze zbiorów prywatnych.
43 Co już eksportujemy, a co będziemy eksportować. Z produkcji przemysłu prywatnego, „Życie 
Częstochowy. Głos narodu” 1947, nr 12, s. 3.
44 J. Orynżyna, Wanda Szrajberówna…, s. 126.
45 Kursy pamiątkarstwa regionalnego. Doświadczenia i obserwacje, maszynopisy, zbiory prywatne.
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w dawnym i nowoczesny stylu, zachęcali pielgrzymów do zwiedzania fabryki oraz 
oglądania wystawowych eksponatów w Księgarni Klasztornej na Jasnej Górze. 
Figurki i płaskorzeźby noszące sygnaturę „Czynu” można było nabywać m.in.  
w Instytucie Maryjnym przy ul. 7 Kamienic 29, Składnicy „Caritas” na al. NMP 
64 i sklepach podklasztornych.

Za prace i osiągnięte wyniki częstochowska fabryka otrzymała tytuł 
pionierski i złoty medal na Wystawie Społeczno-Gospodarczej w Częstochowie 
w 1947 r. Wyroby były prezentowane na krajowych i zagranicznych targach oraz 
ekspozycjach (Poznań, Częstochowa, Gdynia, Warszawa, Paryż, Lyon, Sztokholm, 
Nowy Jork, Chicago). O działalności „Czynu” informowano wielokrotnie  
w prasie, poświęcono jej też specjalne reportaże46. Wzmianki zamieszczono m.in. 
w czasopismach: „Głos Narodu”47, „Dziennik Zachodni”48, „Życie Częstochowy. 
Głos Narodu”49. Ze wszystkich tych tekstów wyłania się bardzo pozytywny obraz 
fabryki – mimo że, o czym warto pamiętać, władze PRL-u cenzurowały niektóre 
tytuły, kontrolując informacje przeznaczone do rozpowszechniania. Chcąc być 
w zgodzie z ideologią, nie należało zbyt dużo i dobrze pisać o dewocjonaliach, 
twórczości religijnej czy sztuce kościelnej. Tymczasem w przywołanych 
artykułach dokonania „Czynu” ocenione zostały bardzo pochlebnie. Podkreślano 
nowatorstwo działań wytwórni, zarówno w sferze założeń czysto artystycznych, 
jak też aktywności handlowej, edukacyjnej czy promocyjnej. Chwalono jakość 
wytwarzanych produktów, zwracając uwagę na piękno tradycyjnych form 
i nowoczesność w zastosowaniu polichromii. Uwagę skupiono również na 
eksporcie „czynowskich” figur i płaskorzeźb. W artykułach wymienione zostały 
kraje, do których sprzedano częstochowskie dewocjonalia, podano też dokładną 
liczbę wywiezionych prac. W „Głosie Narodu” z 24 lipca 1946 r. przeczytamy 
informację, że „Ministerstwo Kultury i Sztuki zakupiło z «Czynu» kolekcję modeli 
do celów eksportowych. Modele te zostały wysłane na Międzynarodowe Targi do 
Paryża, Lyonu i do Rio de Janeiro. Centralny Instytut Kultury zakupił również 
kolekcję modeli, wzorowanych na starej sztuce ludowej”50. 

Osobą postępową, która miała przemyślaną koncepcję wytwórni i starała 
się konsekwentnie ją realizować, była w mojej ocenie Wanda Szrejberówna. To 
ona kształtowała charakter wytwórni i projektowała dalszy jej rozwój. Myślała 
i działała perspektywicznie. Dostrzegała konieczność zaangażowania w fabryce 
fachowca technicznego i handlowego, jako kierowników działów mających 
wyrobienie artystyczne i zmysł organizatorski. Według Szrejberówny wytwórnia 
powinna „dostarczać dewocjonalia nie masom ludowym i małomieszczańskim, lecz 
zaspokajać głód piękna w kulcie religijnym pośród sfer inteligenckich i dla nich 
wytwarzać produkcję o odpowiednim poziomie artystycznym, przy czym niska cena 

46 Odwołanie do Izby Skarbowej w Kielcach przez I Urząd Skarbowy w Częstochowie, dokument  
z dnia 23 II 1950 r. podpisany przez S. Ostaszewskiego, zbiory prywatne.
47 Fabryka „Czyn” pionierem artystycznej produkcji, „Głos Narodu” 1946, nr 172, s. 3.
48 Możliwości eksportowe przemysłu częstochowskiego, „Dziennik Zachodni” 1947, nr 76, s. 5; ten 
sam artykuł opublikowany został w „Dzienniku Zachodnim. Wieczornym” 1947, nr 70, s. 2.
49 Co już eksportujemy…, op. cit.; Naczynia kamionkowe produkować będą CZPT, „Życie 
Częstochowy” 1954, nr 36, s. 4.
50 Fabryka „Czyn” pionierem artystycznej produkcji…, op. cit.
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powinna być zasadą podstawową”51. Zakład winien przekształcić się z placówki 
wyłącznie wytwórczo-przemysłowej w organizację handlowo-eksportową na 
Polskę i zagranicę52.

Niestety, działalność tej pionierskiej artystycznie wytwórni została 
przerwana. Fabrykę zamknięto 15 kwietnia 1953 r.53 Wysuwane przeciw niej 
zastrzeżenia i stawiane jej zarzuty, dotyczące m.in.: zbyt małej dochodowości 
przedsiębiorstwa, czy braku zgłoszenia w rejestrze handlowym, były 
nieuzasadnione i bezpodstawne54. Negatywnie opiniowano wszelkie wyjaśnienia 
i odwołania przedstawiane urzędnikom przez kierownictwo „Czynu”. Zarzuty 
były wyłącznie pretekstem do odebrania przez państwo tej prywatnej wytwórni55. 
Fabrykę przejęły Częstochowskie Zakłady Przemysłu Terenowego, chociaż  
w maju 1953 r. zespół „Czynu” podjął starania, by placówka została przejęta przez 
„Ars Christiana”, Centralę Wytworów i Handlu Dewocjonaliami w Warszawie56. 
W momencie przekazywania zakładu przemysłowi terenowemu część modeli  
i form celowo zniszczono57. Wiele wzorów, figur, płaskorzeźb zostało natomiast 
zarekwirowanych, „majątek (towar, surowiec, półfabrykaty) na sumę 263 000 zł 
[…] zabrał Zarządca Tymczasowy i natychmiast sprzedał”58. Państwo Ostaszewscy 
zabiegali o zwrot tych obiektów, stanowiły one bowiem ich własność, jak również 
artystów współtworzących „Czyn”59.

W dniu 9 marca 1954 r. na tytułowej stronie „Życia Częstochowy” 
zamieszczono propagandowy artykuł o przodującym w kraju przedsiębiorstwie, 
czyli Częstochowskich Zakładach Przemysłu Terenowego nr 4, które w ciągu 
czterech lat przejęły 10 prywatnych zakładów, w tym „Czyn”. Mowa w nim m.in.  
o „przebudowie psychiki ludzi, którzy do niedawna jeszcze pracowali w prywatnych 

51 Uwagi dla dalszego istnienia „Czynu”, rękopis Wandy Szrajberówny, dokument ze zbiorów 
prywatnych.
52 Ibidem.
53 Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 15 kwietnia 1953 r. w sprawie 
ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Doświadczalny 
Ośrodek Ceramiczny „Czyn”, Częstochowa ul. Św. Rocha 38, maszynopis, zbiory prywatne.
54 W sposób nieuzasadniony porównywano dochody „Czynu” z Firmą Kozikowski, dużym, 
wielobranżowym, częściowo zmechanizowanym zakładem nastawionym na produkcję seryjną. 
Vide: Zestawienie obrotu i wymiaru za lata 1948, 49, 50, 51, dokument z 24 IX 1952 r., maszynopis, 
archiwum rodziny Ostaszewskich; Wydział Finansów P.M.R.N w Częstochowie z roku na rok, 
od 1948 r. do 1952 r., podwyższał fabryce podatek obrotowy i dochodowy, blokowano konto  
w banku, uznano kierownictwo wytwórni „Czyn” za dłużników. S. Ostaszewski zabiegał o odpisanie 
niesłusznych domiarów (w 1952 r. suma wynosiła 101 111 zł) i zniesienie blokady konta, która trwała 
od 1950 r., poparli go artyści Zespołu „Czyn”. Vide: Pismo do Ministerstwa Finansów, Departament 
Podatków Miejskich w Warszawie z 6 XI 1951 r., maszynopis, zbiory prywatne.
55 Należy przypomnieć, że w pierwszej połowie lat 50-tych XX w. doświadczyliśmy w Polsce 
zjawiska doktrynalnej likwidacji prywatnej przedsiębiorczości. Zamknięcie częstochowskiej fabryki 
było znakiem PRL-owskiej rzeczywistości i trudnych uwarunkowań społeczno-politycznych.
56 Do obywatela posła J. Frankowskiego w Warszawie z dn. 27 maja 1953 r., maszynopis, zbiory 
prywatne.
57 Z relacji ustnej członków rodziny Ostaszewskich wynika, że formy oraz część wyrobów zniszczyli 
robotnicy zatrudnieni przez nowych właścicieli. W zbiorach rodziny Ostaszewskich zachowała się 
zaledwie jedna forma do odlewu figury gipsowej. Vide: J. Orynżyna, Dewocjonalia…, s. 119. 
58 Prośba o rozpatrzenie sprawy zaległych domiarów, maszynopis, zbiory prywatne. 
59 Oświadczenie Kazimiery Ostaszewskiej z dn. 8 grudnia 1976 r., maszynopis, zbiory prywatne.
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zakładach i dla których pojęcie społecznej własności, pracy zespołowej, 
współzawodnictwa były «ziemią nieznaną» [!]. Trzeba było być nie tylko dobrym 
organizatorem, ale także i pedagogiem, aby z ponurych bud [!] uczynić zakłady 
wytwórcze, a z załogi, obciążonej bagażem kiepskich nawyków z przeszłości – 
zgrany kolektyw świadomych budowniczych lepszego jutra”60. Między wersami 
o funkcjonującym w nowym zakładzie wspaniałym zapleczu medycznym, 
świetlicy kulturalnej, chórze i zespole tanecznym, a także o przodownikach pracy 
i wypracowywanych 122,6% normy, wspomniano także bezpośrednio o „Czynie”, 
pisząc: „w wytwórni odlewów gipsowych «Czyn» wprowadzono produkcję naczyń 
ceramicznych”61.

W 1957 r. odbywały się protokołowane spotkania, w których uczestniczyli: 
Zofia Baudouin de Courteney, Wanda Szrajberówna, Maria Kuleszyna, Krystyna 
Pieniążkówna, Maria Berbecka, Danuta Pospieszalska, Stanisław Pospieszalski 
oraz Kazimiera i Stanisław Ostaszewscy. Rozważano możliwości wznowienia 
pracy i produkcji artystycznej. Współtwórcy fabryki dostrzegali naglącą potrzebę 
powtórnego otwarcia pracowni artystycznej. Chcieli dbać o poziom lokalnej 
wytwórczości religijnej. Nie mogli pogodzić się z faktem, że nie stworzono 
nowych wzorów, a nawet dawne modele „Czynu” zwulgaryzowano62. Nie udało 
się im jednak wznowić działalności.

Firma „Czyn”, która funkcjonowała przez niespełna osiem lat (1945-
1953), była placówką artystyczną o prekursorskim charakterze. Myśl i troska  
o poziom dewocjonaliów produkowanych w Częstochowie zjednoczyły grono 
wykwalifikowanych plastyków, którzy dzięki wielkiemu zaangażowaniu, 
aktywności i talentowi zamierzali zmienić charakter lokalnej wytwórczości. Wanda 
Szrajberówna wspomina: „Od czasu mego przeniesienia się do Częstochowy 
znalazłam się w warunkach wyjątkowych. Postanowiliśmy w gronie osób paru  
i artystów […] region częstochowski ożywić i stworzyliśmy ośrodek doświadczalny 
z zamiarem podniesienia poziomu artystycznego pamiątkarstwa religijnego 
w ceramice”63. Zakład wyróżniał się spośród innych częstochowskich fabryk 
produkujących dewocjonalia wyrobem ręcznym, dbałością o jakość produktów i ich 
klasę artystyczną64. Ułożono bardzo ambitny plan działań, skonkretyzowano cele 
i zadania, rozpoczęto pracę nad nowymi modelami dewocjonaliów. Realizowano 
zamówienia wyłącznie artystyczne, m.in. na zlecenie „Veritasu”. Starano się 
udoskonalać formy i metody handlowe. Eksportowano wyroby m.in. do Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, Francji i Szwecji. 

Dewocjonalia, w przeświadczeniu twórców zaangażowanych w działalność 
„Czynu”, powinny być przedmiotami o wysokich walorach artystycznych  
i estetycznych. Nie należy ich traktować jako produktów wyłącznie 
przemysłowych, dochodowych, przeznaczonych na sprzedaż. Przez kilka lat 

60 O przodującym w kraju przedsiębiorstwie. Częstochowskie ZPT-4 dostarczyły na rynek 18 nowych 
artykułów masowego spożycia, „Życie Częstochowy” 1954, nr 58, s. 1.
61 Ibidem.
62 Protokół zebrania członków zespołu „Czynu” odbytego w dniu 26 lutego 1957 r., dokument ze 
zbiorów prywatnych.
63 J. Orynżyna, Wanda Szrajberówna…, s. 126.
64 Dla porównania np. firma Kozikowski działająca w tym samym czasie w Częstochowie była zakła-
dem wielobranżowym, w którym produkcja miała charakter seryjny, częściowo zmechanizowany.
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działalności częstochowska fabryka opracowała wiele nowych wzorów figur  
i płaskorzeźb religijnych, a także uszlachetniła dziesiątki dawnych modeli. Zdobyła 
uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Doceniono charakter i klasę artystyczną 
wytwarzanych produktów – smak i umiar stylizacji, delikatność kształtów  
i odpowiedni dobór barwnej polichromii. 

Niekorzystne uwarunkowania społeczno-polityczne przyczyniły się,  
niestety, do zamknięcia tej nowatorskiej częstochowskiej fabryki. Po jej 
przymusowym upaństwowieniu uległ zmianie profil produkcji. 

Od zamknięcia fabryki „Czyn” minęło wiele dziesięcioleci. Mimo to żaden 
zakład, żadna wytwórnia nie podążyły wyznaczoną przez Szrajberównę i jej 
przyjaciół drogą. By się o tym przekonać, wystarczy pójść na spacer uliczkami 
biegnącymi w pobliżu klasztoru jasnogórskiego i spojrzeć na produkty, towary, 
obrazy oferowane do sprzedaży w licznych sklepikach i kramach. „Pełno było 
na straganach nieprawdopodobnie pstrej tandety pamiątkarskiej i galanterii 
z kolorowego celuloidu, celofanu, różnych mas plastycznych oraz dewocyjnych 
oleodruków”65. To obserwacje Janiny Orynżyny z 1976 r. Czy coś się od tego 
czasu zmieniło? Na pewno nie na lepsze. Rozmiar kiczu i tandety jeszcze 
bardziej przeraża. Tym bardziej żal, że upadła ambitna inicjatywa podjęta przez 
artystów „Czynu”. W Częstochowie działają współcześnie sklepy, hurtownie  
i wytwórnie wyrobów dewocyjnych. Poziom artystyczny i estetyka wykonywanych 
oraz oferowanych do sprzedaży prac budzi duże opory. Wykorzystuje się tanie, 
sztuczne materiały (folie, masy żywiczne, plastik), odrzuca tradycyjne techniki 
wykonania. Wiele produktów sprowadzanych jest z innych ośrodków krajowych 
i zagranicznych. 

Czy w niedalekiej przyszłości zmieni się obraz i charakter podjasnogórskiej 
„sztuki” dewocyjnej? Nie sądzę. Pewną nadzieję daje miejscowe, interesujące  
i bardzo aktywne środowisko malarzy, grafików i rzeźbiarzy.

65 J. Orynżyna, Dewocjonalia…, s. 117.
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1. Fragment ekspozycji z prezentacją wyrobów fabryki „Czyn”, Częstochowa, 1947 r. 
Źródło: fotografia ze zbiorów prywatnych.

2. Dyplom przyznany na Wystawie Społeczno-Gospodarczej w Częstochowie Fabryce Wyrobów 
Ceramicznych „Czyn”. Wytwórnia została wyróżniona złotym medalem. 
Źródło: fotografia ze zbiorów prywatnych.

KRUCJATA PRZECIW BANAŁOWI I TANDECIE....



164

3. Płaskorzeźba Zwiastowanie z cyklu Anioł Pański, wyrób fabryki „Czyn”
Fot. M. Grzyb.

4. Płaskorzeźba Jezu, Ufam Tobie, wyrób fabryki „Czyn”
Fot. K. Sucharkiewicz .
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5. Figurka Matka Boska Gidelska, wyrób fabryki „Czyn”
Fot. K. Sucharkiewicz.

6. Płaskorzeźba A Słowo Ciałem się stało z cyklu Pięć Tajemnic Różańca Świętego, wyrób fabryki 
„Czyn”
Fot. K. Sucharkiewicz.
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Figurka Matka Boska Skępska, wyrób fabryki „Czyn”
Fot. K. Sucharkiewicz.

BIBLIOGRAFIA
Źródła archiwalne 
- Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie: 2097.
- Miejska Biblioteka Publiczna w Częstochowie: rksp 180 125.
- Dokumenty ze zbiorów prywatnych. 

Czasopisma
- „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1963, t. VI.
- „Biesiada Literacka” 1905, nr 9.
- „Dziennik Zachodni” 1947, nr 76.
- „Głos Narodu” 1946, nr 172.
- „Polska Sztuka Ludowa” 1965, nr 2; 1976, nr 2.
- „Rzeczy piękne” 1929, R. 8, z. 1.
- „Studia Claromontana” 1988, t. XVIII.
- „Studia Płockie” 1988-1989, t. XVI-XVII. 
- „Tygodnik Ilustrowany” 1874, nr 322; 1904, nr 21.
- „Tygodnik Powszechny” 1949, nr 28.
- „Wiek” 1874, nr 28.
- „Życie Częstochowy. Głos narodu” 1947, nr 12.
- „Życie Częstochowy” 1954, nr 36, nr 58. 

Opracowania
- Jaśkiewicz A., Kultura i sztuka, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru 
jasnogórskiego w okresie niewoli 1793-1918, t. II, red. R. Kołodziejczyk, 

Katarzyna Sucharkiewicz



167

Częstochowa 2005.
- Jaśkiewicz A, Rok R., Sztuka dewocyjna Częstochowy, katalog wystawy, 
Częstochowa 1991.
- Jaśkiewicz A., Wystawa sztuki religijnej w 1934 roku i niektórzy uczestniczący 
w niej artyści, [w:] Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce Odrodzonej 
1918-1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1996.
- Jaśkiewicz A., Rok R., Z dawna Polski Tyś Królową. Pamiątka z pielgrzymki do 
Jasnej Góry, Częstochowa 2002.
- Kostuch B., Wanda Szrajberówna (1886-1962). Szkic do portretu, „Rozprawy 
Muzeum Narodowego w Krakowie” 2017, t. X.
- Kunczyńska-Iracka A., Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, seria: Studia 
z historii sztuki, t. XXVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
- Świecki T., Wybult F., Mazowsze Płockie w czasie wielkiej wojny światowej  
i powstania państwa polskiego, Toruń 1932.
- Wystawa dzieł sztuki pod nazwą Salon Listopadowy, katalog wystawy, Instytut 
Propagandy Sztuki, Warszawa 1930.
- Wystawa sztuki religijnej i kościelnej w Częstochowie, katalog, Częstochowa 
1934.

Streszczenie

KRUCJATA PRZECIW BANAŁOWI I TANDECIE.
DZIAŁALNOŚĆ CZĘSTOCHOWSKIEJ FABRYKI WYROBÓW 

CERAMICZNYCH „CZYN”

W Częstochowie w latach 1945-1953 działała Fabryka Wyrobów 
Ceramicznych „Czyn” z siedzibą przy ul. św. Rocha 38. Powołana została w celu 
opracowywania nowych modeli dewocyjnych, w których wyrażałaby się nowoczesna 
twórczość religijna, a także by upowszechniać pamiątki religijne w lepszym guście. 
Była to placówka artystyczna o prekursorskim charakterze. Zespół pracowników 
tworzyli utalentowani artyści, m.in. Wanda Szrajberówna, Zofia Trzcińska-
Kamińska, Aniela Józefowicz, Danuta Pospieszalska i Stanisław Pospieszalski.  
W wytwórni zajmowano się ręcznym wyrobem rzeźb i płaskorzeźb religijnych.  
W trakcie ośmiu lat działalności opracowano 45 nowych modeli i unowocześniono 
ok. 60 dawnych wzorów. W fabryce wykonywano m.in. płaskorzeźby: Matki 
Boskiej Częstochowskiej, Świętego Franciszka z wilkiem oraz figurki Matki 
Boskiej Fatimskiej, Skępskiej, Gidelskiej czy Ludźmierskiej. Fabryka uzyskała od 
Ministerstwa Kultury i Sztuki zgodę na wytwarzanie wzorów na eksport. „Czyn” 
sprzedawał produkty do Stanów Zjednoczonych, Francji, Szwecji, Kanady. Zakład 
realizował też pionierskie projekty edukacyjne, jak np. kursy pamiątkarstwa 
religijnego. Prace częstochowskiej wytwórni prezentowane były na wystawach 
krajowych i zagranicznych. Niestety niekorzystne uwarunkowania społeczno-
polityczne przyczyniły się do zamknięcia zakładu. Po jego przymusowym 
upaństwowieniu profil produkcji uległ zmianie. 
Słowa kluczowe: Fabryka Wyrobów Ceramicznych „Czyn”, dewocjonalia 
częstochowskie, sztuka religijna, Wanda Szrajberówna
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Summary

CRUSADE AGAINST CLOBBER AND CLICHE. THE ACTIVITY  
OF THE “CZYN” CERAMICS FACTORY IN CZĘSTOCHOWA

Between 1945 and 1953 the “Czyn” Ceramics Factory (Fabryka Wyrobów 
Ceramicznych “Czyn”) operated in Częstochowa at 38 św. Rocha Street. It was 
established to design new devotional models, which aimed at expressing modern 
religious art, and to popularise more sophisticated religious souvenirs. It was an 
artistic facility of pioneer nature. Its team of workers was made up of talented artists 
such as: Wanda Szrajberówna, Zofia Trzcińska-Kamińska, Aniela Józefowicz, 
Danuta Pospieszalska and Stanisław Pospieszalski. The factory produced hand-
made religious sculptures and reliefs (mainly made of gypsum). During eight years 
of operation 45 new models were designed and 60 old patterns modernised. Some 
of the reliefs produced in the factory: Matka Boska Częstochowska (the Holy 
Mary of Częstochowa) Święty Franciszek z wilkiem (Saint Francis and the wolf) 
and figurines of Matka Boska Fatimska, Skępska, Gidelska and Ludźmierska (the 
Holy Mothers of Fatima, Skępe, Gidle and Ludźmierz). The factory obtained an 
authorisation from The Ministry of Culture and Arts to produce patterns destined 
for export. “Czyn” factory was selling its products to the USA, France, Sweden and 
Canada. It also established pioneer educational projects such as religious souvenirs 
crafting courses. Works of the factory were presented at the local and international 
exhibitions. Due to unfavourable socio-political conditions the factory was closed. 
After its compulsory nationalisation the production profile has changed. 
Keywords: „Czyn” Ceramics Factory, devotional items of Częstochowa, religious 
art, Wanda Szrajberówna
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Jarosław Durka
(Uniwersytet Opolski)

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC DUSZPASTERSTWA 
AKADEMICKIEGO W CZĘSTOCHOWIE W 1969 I NA 

POCZĄTKU 1970 R. WYBRANE DOKUMENTY.

W Polsce Ludowej Kościół katolicki był obiektem licznych prześladowań. 
Także Częstochowa, ze względu na Jasną Górę miasto szczególne na religijnej 
mapie kraju, nie mogła być wyjątkiem. Dla państwa z definicji odrzucającego 
akceptację wiary w Boga i oficjalnie głoszącego ideologię marksistowsko-
leninowską, sanktuarium z wielowiekową tradycją pielgrzymek i szczególnie 
silny kult Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski stanowiły nie lada 
wyzwanie. W koncepcjach przywódców partyjnych Klasztorowi na Jasnej Górze 
przeciwstawiano nowoczesne miasto robotnicze, które miało funkcjonować bez 
religii1. 

Wyrazem tej specyficznie rozumianej nowoczesności były powstające  
w Częstochowie fabryki, ale i uczelnie. Pierwsza ze szkół wyższych 
powstała już w 1945 r. Była to Wyższa Szkoła Handlowa (później Wyższa 
Szkoła Administracyjno-Handlowa), która mimo tego, że upaństwowiona  
i przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, nie wpisała się odpowiednio  

1 Szerzej na ten temat m.in.: D. Thiried, Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum 
stalinizmu (1950-1956), Warszawa 2002; Ks. M. Mikołajczyk, Problemy religijno-moralno-
społeczne Diecezji Częstochowskiej w latach 1945-1989 wynikające z ówczesnej sytuacji politycznej, 
Częstochowa 2002; Ł. Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła 
katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970, Katowice 2009; Ruch 
pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989. Wybór dokumentów, red. ks. W.P. Wlaźlak, A. Sznajder, 
Katowice 2009; J. Durka, Patriotyzm na kartach Kronik Klasztoru Jasnogórskiego z okresu Polski 
Ludowej, „Język. Religia. Tożsamość” 2011, t. V, s. 63-80; idem, Historia jednej budowy. Sprawa 
przejścia podziemnego w okolicach Jasnej Góry w latach 1979-1980, „Język. Religia. Tożsamość” 
2012, t. VIII, s. 51-66; idem, Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w świetle informacji  
z ośrodków i komitetów PZPR województwa częstochowskiego, [w:] Państwo-religia. Instytucje 
państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, t. II, red.  
J. Durka, Kalisz 2018, s. 241-269; A. Dziurok, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych 
wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 
2012.
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w ramy systemu i została ostatecznie zlikwidowana w 1957 r.2 Z kolei utworzona 
w 1949 r. Szkoła Inżynierska szybko rozwinęła się i w 1955 r. przekształcono ją 
w Politechnikę Częstochowską. W 1957 r. utworzono Studium Nauczycielskie, 
które funkcjonowało do 1971 r. Wtedy to powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, 
a później Wyższa Szkoła Pedagogiczna (od 2004 r. Akademia im. Jana Długosza,  
a dzisiaj Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny im. Jana Długosza)3. Ponieważ 
szkoły te od początku miały ogromne znaczenie dla miasta i regionu, ale także 
dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to szczególną uwagę zwracano nie 
tylko na merytoryczne kształcenie studentów, ale także na odpowiedni stosunek 
przyszłych absolwentów do państwa i oficjalnej ideologii. Dlatego też ich udział 
we wszelkich formach protestów i przejawy zaangażowania religijnego budziły 
zainteresowanie aparatu represji. Było to widoczne w czasie wydarzeń 1968 r., ale 
też i później4. Kościołowi katolickiemu zarzucano wrogie nastawianie młodzieży 
do państwa. Z tego względu duchowni byli kontrolowani i represjonowani5.  
Z drugiej strony starano się wywrzeć skuteczny nacisk na studentów i zniechęcić 
ich do praktyk religijnych. 

W tym kontekście obiektem szczególnego zainteresowania bezpieki stało 
się duszpasterstwo akademickie, za które od 1965 r. do 1982 r. odpowiedzialny 
był ks. Ireneusz Skubiś. Duchowny ten miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą  
i w końcu lat sześćdziesiątych XX w. mocno zaktywizował działalność 
duszpasterską.. Urodził się 12 października 1938 r. w Chruszczobrodzie. Po 
ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej  
w Krakowie, 29 czerwca 1961 r. został wyświęcony na kapłana. Następnie 
skierowano go na studia z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat. Po powrocie do Częstochowy był już świetnie 
wykształconym kapłanem, wzbogaconym doświadczeniami wyniesionymi  
z lubelskiego środowiska akademickiego. Nic więc dziwnego, że po dość krótkim 
okresie zatrudnienia w charakterze notariusza w Kurii Biskupiej w Częstochowie, 
postanowiono powierzyć mu diecezjalne duszpasterstwo akademickie6. Przez  

2 Powstała w 1945 r. jako Wyższa Szkoła Handlowa, dopiero później zmieniła nazwę na Wyższą 
Szkołę Administracyjno-Handlową. W 1950 r. przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, 
którą zlikwidowano w 1957 r. Vide: J. Sobkowski, 70 lat temu powstała w Częstochowie Wyższa 
Szkoła Administracyjno-Handlowa, Wyborcza.pl, Częstochowa,  publikacja z 16.01.2016 r., http://
czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,150461,19481285,70-lat-akademickiej-czestochowy.html 
[dostęp: 3.04.2018].
3 B. Snoch, Studium Nauczycielskie w Częstochowie (1957-1971): prekursor WSP, „Prace Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pedagogika” 1999-2000-2001, nr 8-9-10, s. 755-
760.
4 S. Fertacz, K. Miroszewski, Marzec 1968 roku w województwie katowickim, Katowice 2009,  
s. 46-62; J. Durka, „Młode pokolenie […] pragnie aby rodzina polska była chrześcijańska” 
– problematyka wychowania młodzieży w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, dotyczących 
pielgrzymek na Jasną Górę w 1977 roku, [w:] Problemy i sukcesy polskiej rodziny w przeszłości 
i teraźniejszości. Studia historyczno-społeczne, red. J. Durka, Kalisz 2013, s. 86-102; idem, 
Uroczystości jasnogórskie 3 maja 1968 roku w materiałach Służby Bezpieczeństwa, „Częstochowskie 
Teki Historyczne” 2016, t. VI, s. 235-263.
5 Na ten temat: Ks. I. Skubiś, Polscy duszpasterze akademiccy, „Niedziela Ogólnopolska” 2009, nr 
17, s. 18-19.
6 Ks. Ireneusz Skubiś był duszpasterzem akademickim w latach 1965-1982. Vide: Ks. inf. Ireneusz 
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kilka pierwszych lat współpracował z poprzednim duchowym opiekunem 
częstochowskich studentów, ks. Zdzisławem Wajznerem7. Kiedy w 1968 r.  
ks. Wajzner został prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Częstochowskiej w Krakowie, ks. Skubiś już w pełni samodzielnie rozwijał swoją 
działalność duszpasterską. Świetny kontakt z młodzieżą i niezwykła aktywność 
młodego księdza szybko przyniosły efekty. W opinii bezpieki studenci częściej 
zaczęli spotykać się w kościele i pomieszczeniach adaptowanych na potrzeby 
duszpasterstwa. Częstotliwość spotkań i podejmowaną na nich tematykę 
Służba Bezpieczeństwa oceniła jako wrogą w stosunku do panującego ustroju 
państwowego. Podobnie też postrzegano ks. Ireneusza Skubisia i w związku z tym 
prowadzono przeciwko niemu działania operacyjne8. Dość szybko w środowisko 
studenckie wprowadzono tajnego współpracownika o pseudonimie „Roma”. 
Najprawdopodobniej była to studentka zakwaterowana w domu studenckim wraz  
z uczestniczkami spotkań religijnych. Jej doniesienia, zweryfikowane przez inne 
źródła o charakterze operacyjnym, stały się podstawą odpowiednich meldunków 
i informacji o „aktywistach katolickich” wśród częstochowskich studentów. 
Treść dokumentów, adnotacje np. o konieczności pozyskania danych o rodzicach, 
świadczą o presji jaką starano się wywrzeć na młodzieży. Starano się też stworzyć 
listę najbardziej aktywnych uczestników spotkań. W końcowej informacji do- 
konano też krótkiej charakterystyki wybranych osób. Wobec szczególnie 
zaangażowanych studentów Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła działania 
operacyjne9.

Publikowane materiały dotyczące duszpasterstwa akademickiego  
w Częstochowie to wybrane dokumenty: dwa meldunki i informacja. Niektóre 
treści zawarte w meldunkach powtarzają się w informacji, ale też i uzupełniają 
wzajemnie. Informacja stanowi zbiór danych z wielu meldunków i doniesień 
tw. „Romy”. Nie są to wszystkie odnalezione materiały Służby Bezpieczeństwa 
na ten temat, ale tylko ich przykład. Prezentują one zarówno dokonaną przez 
bezpiekę ocenę duszpasterstwa akademickiego na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX w., jak i w swoisty sposób dokumentują dokonania ks. 
Skubisia i studentów w tych trudnych latach PRL-u. 

Dokumenty znajdują się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziale 
w Katowicach, w zespole archiwalnym Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych 
w Katowicach [1945] 1983-1990 (podzespole Komenda Wojewódzka Milicji 
Obywatelskiej w Katowicach 1954-1983), pod sygnaturą IPN Ka 056/55 t. 2. 
Zostały sporządzone w formie maszynopisu. Wszelkie poprawki i oznaczenia 

Skubiś – sylwetka, „Niedziela” wydanie internetowe, publikacja z 10.10.2012 r., www.niedziela.pl/
artykul/3015/KS-INF-IRENEUSZ-SKUBIS---sylwetka [dostęp: 3.04.2018].
7 Wypowiedź ks. I. Skubisia w filmie Opowieść o Emaus, Niedziela TV, Częstochowa 2017.
8 Materiały na ten temat w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, sygn. IPN 
Ka 005/404. Vide: J. Durka, Sprawy wyznaniowe województwa częstochowskiego na podstawie 
sprawozdań Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie i Urzędu do Spraw 
Wyznań w Warszawie z lat 1982-1984, [w:] Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec 
religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, t. I, red. J. Durka, Kalisz 2014, s. 265.
9 Materiały operacyjne w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dotyczące Jacka 
Babicza – IPN Ka 014/959,  Stefana Giemzy – IPN Ka 048/2034, Czesława Kukowki IPN Ka 
0024/539, Ewy Olkuskiej – IPN Ka 014/962, Marii Staśkiewicz-Zając – IPN Ka 014/951; Stanisława 
Zająca – IPN Ka 014/952, Marii Zagozdon – IPN Ka 014/961  i innych.
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naniesione długopisem lub ołówkiem zostały uwzględnione w przypisach.  
W nawiasach kwadratowych podano rozwinięcia stosowanych skrótów i uzupeł-
nienia.

Dokument 1
6 grudnia 1969 r., Częstochowa. Tajny meldunek nr 127 I zastępcy 

komendanta Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej ds. Służby 
Bezpieczeństwa w Częstochowie podpułkownika Władysława Syjoty10, 
dotyczący działalności katolickiej grupy studentów częstochowskich.

Częstochowa, dnia 6.XII.1969 r.
 „TAJNE”

Egz. Nr. 111

MELDUNEK NR 127
dot. działalności katolickiej grupy studentów częstochowskich.

Wśród środowiska Politechniki Częstochowskiej i Studium Nauczycielskiego 
w Częstochowie uplasowana jest grupa studentów utrzymujących ścisłe kontakty 
i współpracujących z duszpasterzem akademickim Kurii Częstochowskiej ks. 
SKUBISIEM Ireneuszem12.

Skład grupy w/w studentów stanowią: 
1. KUKOWKA Czesław student Polit. Cz-wskiej  V rok Bud.[owy] Maszyn
2. BABICZ Jacek    „ „ IV „ „
3. ZAJĄC Stanisław   „ „ IV „ „
4. GIEMZA Stefan    „ „ III „ „
5. NOWICKI Stanisław   „ „ V „ „
6. JARUGA Henryk   „  „ V „ „
7. OLKUSKA Ewa     Stud. Naucz.13  I „ Ekonomii
8. STASIEWICZ Maria   „ „ II  „ Fiz.[yki] Chemii
9. SZUMNA Jadwiga   „ „ II „ „  „
10. MIKULSKA Maria   „  „ I „ Ekonomii
11. MICHNIEWSKI Antoni „ „ II „ Fiz. Chemia
12. aKOWALIK Anna    „ „ II „  „ „
13. KAŹMIERCZAK Grażyna „ „  I „ Ekonomii

10 Władysław Syjota (ur. 7.03.1919 r. w Międzybrodziu Bialskim) od 1.02.1963 r. był zastępcą 
komendanta ds. bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Częstochowie, a od 
1.04.1967 r. do 28.02.1973 r. I zastępcą komendanta ds. służby bezpieczeństwa Komendy Miejskiej 
i Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Częstochowie. Szerzej: Biuletyn Informacji Publicznej 
Instytutu Pamięci Narodowej, katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/82682 [dostęp: 2.04.2018].
11 Cyfra 2 wpisana kolorem niebieskim.
12 Akapit ten posiada naniesione ołówkiem odręczne poprawki redakcyjne (przekreślenia i dopiski). 
Po ich uwzględnieniu tekst brzmi następująco: „Wśród studentów Politechniki Częstochowskiej 
 i Studium Nauczycielskiego w Częstochowie uplasowana jest grupa utrzymująca ścisłe kontakty 
na odcinku współpracy z duszpasterzem akademickim Kurii Częstochowskiej ks. SKUBISIEM 
Ireneuszem.
13 Studium Nauczycielskie.
aa Z lewej strony na marginesie kolorem niebieskim, klamra i dopisek: dane o rodzicach.
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W Częstochowie w III Alei mieści się kościół,14 w którym codziennie  
o godz. 19-tej odbywają się nabożeństwa dla studentów. Przychodzą również i inni 
wierni. 

15W dniu 18.XI.69 r. w nabożeństwie uczestniczyła grupa w/w studentów, 
a po jego zakończeniu pozostali w kościele. Ks. SKUBIŚ odtwarzał im z taśmy 
magnetofonowej bpiosenki i pieśni religijne w modnym opracowaniu a wykonane 
i nagrane cprzez studencki chór kościelny z Gliwicbc.

Po powrocie do domu akademickiego około godziny 21,00 w/w studenci 
zebrali się w pokoju, w którym zam.[ieszkuje] student Henryk JARUGA i przy 
akompaniamencie16 gitary śpiewali zasłyszane pieśni religijne do godz. 23,00.

dW każdy czwartek pod mszy grupa w/w studentów oraz ich zwolennicy 
udają się do sali katechetycznej, emieszczącej się przy ul. Kilińskiego 8,  
w budynku plebanii parafii Św. Jakuba. W sali organizowane są wykłady przez ks. 
SKUBISIA. Wykładowcami natomiast są lekarze, księża, prawnicy i pedagodzy. 
Tematyka wykładów dobierana jest przez ks. SKUBISIA.e

W każdy piątek natomiast po mszy w/.w grupa studentów udaje się wraz  
z ks. SKUBISIEM do jego mieszkania na ul. 3-go Maja 6/8 i tam prowadzą 
dyskusje nad referatami, które opracowują studenci. Dyskusje odbywają się 
przy kawie, lampce wina, urozmaicane często muzyką z taśmy magnetofonowej  
[i lekturą] Tomasza z Akwinu tzw.17 „Tomizm”18. Referaty i dyskusje tej ftematyki 
przygotował i prowadzi student Politechniki Częstochowskiej Wydz.[iału] 
gBudowy Maszyn – Stanisław NOWICKIg – przy współudziale19 2 studentów tejże 
uczelni.f

Na dzień 21.XI.69 r. na godz. 19,00 grupa w/w studentów przygotowała 
udział studentów w uroczystościach pięciolecia20 powołania przez Sobór21 
Watykański II-gi Marii – Królową kościoła w świecie, która to uroczystość 
odbywała się na Jasnej Górze.

Udział grupy studentów w tych uroczystościach miał być – jak to sobie 
grupa zakładała – manifestacyjny i mieli w niej wziąć udział wszyscy studenci 
katoliccy.

Podkreśleniem ich manifestacyjnego udziału w uroczystości miało 
być przystąpienie uczestników do komunii, w celu wyrażenia swego oddania 
kościołowi.

Zgodnie z przygotowanymi zamiarami w godzinach wieczornych dnia 

14 W oryginale bez przecinka.
15 Na marginesie z lewej strony w kolorze niebieskim, nieczytelny dopisek ze znakiem zapytania.
bb Na marginesie w kolorze niebieskim, pionowa kreska.
cc Tekst podkreślony kolorem niebieskim.
16 W oryginale: akompanjamencie.
dd Tekst podkreślony kolorem niebieskim.
ee Na marginesie w kolorze niebieskim, pionowa kreska i dopisek: nazwiska – można utrwalić.
17 W oryginale: t.zw.
18 W oryginale: „Tomism”.
ff Na marginesie w kolorze niebieskim, pionowa kreska.
gg Tekst podkreślony kolorem niebieskim.
19 W oryginale: współidziale. 
20 W oryginale: pięcio-lecia.
21 W oryginale: Sobor. 
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21.XI.69 r. przed wejściem na Jasną Górę zebrało się około 70 studentów i całą 
grupą weszli do wewnątrz. Wkrótce przybyło jeszcze około 80 studentów. Razem 
w uroczystości wzięło udział około 150 studentów, a około 70 spośród nich 
przystąpiło do komunii.

Kazanie wygłosił bp [Franciszek] MUSIEL22, w czasie którego mówił  
o znaczeniu uroczystości, kulcie Marii i jej roli w kościele. Kończąc kazanie bp 
MUSIEL podziękował studentom za ich postawę i udział w uroczystości. 

W dniu 27.XI.69 r. po mszy czwartkowej, grupa około 45 studentów, 
wśród której byli wymienieni na wstępie, udała się do sali katechetycznej, gdzie 
zwykle się zbierają i tam ks. kanonik WYZOG wygłosił do nich wykład na temat 
„Pedagogika Kościoła”. Treścią wykładu była rola kościoła w państwie i jego 
wpływ na człowieka od średniowiecza do czasów dzisiejszych.

Po wykładzie studentów wyświetlono film pt.23 „Papież Paweł VI w ONZ”.
W dniu 28.XI.br. odbyło się nabożeństwo piątkowe dla studentów. Przed 

mszą student – ZAJĄC Stanisław wyniósł z zakrystii kościoła paczkę książeczek do 
nabożeństwa i rozdał je wśród studentów. Po mszy zebrał je i odniósł z powrotem. 
hKsiędzu24 odprawiającemu mszę służyli za ministrantów studenci: ZAJĄC  
i BABIASZ. Po mszy udali się do mieszkania ks. SKUBISIA. W mszy uczestniczył 
p.o. „KA”, który nie wziął udziału w dyskusji w mieszkaniu ks. SKUBISIA.h

Informacje zawarte w meldunku uzyskano od t.w. ps. „Roma”, który 
pozostaje na naszym kontakcie od października b.r. Do środowiska, o którym 
przekazuje informacje, ma dotarcie. Zmierzamy do głębszego wprowadzenia go 
do rozpoznania grupy studentów o rozpracowania ich form działalności wśród 
studentów.

Odb.[ito] 3 egz.[emplarze]
Opr.[acowanie] NW/Wyk.[onanie] RH.       /ppłk Wł.[adysław] Syjota/25

Źródło: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach, 
sygn. IPN Ka 056/55 t. 2, k. 228-230.

22 Biskup Franciszek Musiel w latach 1965-1991 był biskupem pomocniczym diecezji 
częstochowskiej. Vide: A. Sznajder, ks. W.P. Wlaźlak, Bp Franciszek Musiel. Kościół ma obowiązek 
mówienia prawdy…, [w:] Niezłomni w obronie ojczyzny i Kościoła: komunistyczna bezpieka wobec 
biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008, s. 315-476.
23 W oryginale: p.t.
hh Na marginesie w kolorze niebieskim, pionowa kreska.
24 W oryginale: księdu. 
25 Powyżej czerwona pieczątka o treści: „I Z-ca Komendanta Miejskiego i Powiatowego MO ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Częstochowie”. Na pieczątce dopisek „z up.” I nieczytelny podpis 
kolorem niebieskim.
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Dokument 2
19 grudnia 1969 r., Częstochowa. Tajny meldunek nr 137 I zastępcy komendanta 
Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa  
w Częstochowie podpułkownika Władysława Syjoty do naczelnika Wydziału 
III-go Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.

Częstochowa, dnia 19.XII.1969 r.
26„TAJNE”
Egz. Nr. 227

Naczel.[nik] Wydz.[iału] III-go Służby Bezp.[ieczeństwa]
Komendy Wojewódzkiej MO

w Katowicach
28MELDUNEK NR 137

Spotkania grupy studentów Politechniki Częstochowskiej i Studium 
Na-uczycielskiego w Częstochowie z kurialnym duszpasterzem akademickim  
ks. SKUBISIEM Ireneuszem odbywają się aktualnie b.[ardzo] często.

O ile w poprzednich informacjach uzyskaliśmy dane, że spotkania w/w grupy 
studentów z ks. SKUBISIEM odbywają się w każdy czwartek i piątek tygodnia, to w 
okresie od 27.XI. do 16.XII.69 r. spotkań takich odbyło się jedenaście. Statystycznie 
przypada spotkanie co drugo dzień.

Każde spotkanie składa się dwu części. Pierwszą stanowią – msza z kazaniem 
celebrowana przez ks. SKUBISIA i kazanie również przez niego wygłaszane.

W drugiej części studenci biorący udział w mszy udają się do Kurii, sali 
katechetycznej pobliskiej parafii św. Jakuba lub do mieszkania prywatnego  
ks. SKUBISIA. Te trzy miejsca spotkań są jak z tego wynika zasadą pozwalającą na 
zachowanie tajemnicy wobec osób nie związanych z grupą.

W dniu 27.XI.br. ks. SKUBIŚ podczas kazania mówił o alkoholizmie  
i zabawach tanecznych. Zalecał studentkom jak mają się zachowywać i postępować 
wobec swych mężczyzn.

Po mszy i rozejściu się tych wiernych, którzy również w niej uczestniczyli, 
w zakrystii pozostała 5-cio osobowa grupa studentów. Ks. SKUBIŚ dał każdemu 
z nich po książce z biblioteki kurialnej zalecając aby każdy z nich na podstawie 
otrzymanej książki wybrał i opracował referat, dogodny, interesujący i dostoso-
wany dla młodzieży. Jedną z książek otrzymała SZUMNA Jadwiga. Autorem 
książki jest Jean Bartcan – tytuł „Abyście przez wiarę życie nieśli”. SZUMNA 
J. książkę przyniosła do domu studenckiego, przeglądało ją 18-cie dalszych 
studentek. SZUMNA J. jest jedną z aktywnych działaczek wśród tej grupy 

26 W lewym górnym rogu dokumentu pieczątka koloru czerwonego z godłem państwowym PR i treścią 
poniżej: „KOMENDA MIEJSKA I POWIATOWA MO w CZĘSTOCHOWIE L.dz. NW03983/69”. 
Tekst następujący po L.dz. został wpisany w kolorze niebieskim.
27 Cyfra 2 wpisana kolorem niebieskim.
28 Z lewej strony prostokątna pieczątka w kolorze fioletowym. Pierwsza część treści nieczytelna, ale  
z innych dokumentów można wnioskować, że posiadała treść „WYDZIAŁ IV KWMO  
w Katowicach”. Poniżej na pieczątce już czytelnie: „Wpłynęło 24 XII 1969 r. Nr PN05271/69”, data 
i numer zostały wpisane kolorem niebieskim.
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studentów. Na podstawie książki opracować ma referat, który zostanie wygłoszony 
w formie kazania z ambony lub w czasie kolejnego spotkania. Ma to być referat 
dostosowany do zainteresowań29 młodzieży.

Kolejne spotkania katolickiej grupy studentów odbyły się w dniach 30.XI, 
4.XII, 5.XII, 7.XII, 9.XII, 10.XII, 12.XII, 14.XII. i 16.XII.1969 r.

W czasie w/w spotkań każdorazowo wygłaszał kazanie ks. SKUBIŚ. 
Tematykę kazań stanowiły:

- w dniu 30.XI.69 r. obowiązki i zasady małżeństwa katolickiego;
- w dniu 4.XII.69 r. rola i znaczenie sakramentu w wyznawaniu wiary;
- w dniu 5.XII.69 r. o małżeństwach studenckich.
Jednocześnie ks. SKUBIŚ poinformował studentów biorących udział  

w nabożeństwie, że Kuria zamierza zorganizować poradnictwo przedmałżeńskie 
dla studentów. Dla omówienia działalności poradnictwa studenci, którzy wyrażą 
chęć do włączenia się w tę akcję mają się zgłosić osobiście do ks. SKUBISIA.

Po nabożeństwie studenci udali się do sali katechetycznej par.[afii] św. 
Jakuba,30 w której ks. SKUBIŚ odtwarzał im z taśmy magnetofonowej serię pieśni 
religijnych, nagranych i wykonanych przez studencki chór kościelny z Gliwic.

W dniu 7.XII.69 r. ks. SKUBIŚ mówił o studentach, którzy „wstydzą” 
się wyznawać wiarę. Agitował biorących udział w nabożeństwie studentów, aby 
wahających się i wstydliwych przyciągali do kościoła.

W dniu 9.XII.69 r. ks. SKUBIŚ nie obsługiwał nabożeństwa. Zastępujący go 
ksiądz apelował do studentów biorących udział w nabożeństwie aby przestrzegali 
swych zasad katolickich i nie kryli się z tym wobec otoczenia.

Po nabożeństwie ks. SKUBIŚ spotkał się z 4-ro osobową grupą studentów 
przed wejściem do kościoła, ks. SKUBIŚ na nich oczekiwał. Po krótkiej rozmowie 
studenci z ks. SKUBISIEM wrócili z powrotem do zakrystii.

W dniu 10.XII.69 r. po nabożeństwie i kazaniu, które odprawił ks. SKUBIŚ 
na prośbę studenta GIEMZY Stefana, grupa studentów została w kościele. Po 
rozejściu się przypadkowych uczestników nabożeństwa GIEMZA powiedział 
do pozostałych studentów, że w Kurii odbędzie się wykład i powinniśmy tam 
pójść. Jednocześnie student GIEMZA powiedział, że do KURII należy udać się 
pojedynczo lub po 2-3 osoby w pewnych odstępach czasu.

Po pewnym czasie zebrała się w kurii grupa studentów, na których oczekiwał 
ks. SKUBIŚ, a następnie przeprowadził ich piwnicami do pomieszczenia,31  
w którym32 odbył się wykład. T.w. „Roma” przekazujący tę informację określa, że 
jest to specjalnie zorganizowane i zakonspirowane miejsce, odbywają się w nim 
spotkania zaufanej grupy studenckiej i wykłady.

Wykład wygłosił student GIEMZA Stefan na temat „Nauka i teologia”,33 
podczas którego mówił o zarzutach stawianych kościołowi przez państwo. 
Usiłował podważać zasadność tych zarzutów,34 przytaczał szereg przykładów.

Po wykładzie studenci wyszli z Kurii również pojedynczo i w odstępach czasu.

29 W oryginale: zainteresować.
30 W oryginale bez przecinka.
31 W oryginale bez przecinka.
32 W oryginale: których.
33 W oryginale bez przecinka.
34 W oryginale bez przecinka.
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W dniu 12.XII. ks. SKUBIŚ ograniczył się do wygłoszenia krótkiego 
kazania do przybyłych studentów, w którym mówił o miłości bliźniego.

W dniu 14..XII. ks. SKUBIŚ zorganizował dzień skupienia dla studentek. 
Studentki zebrał w budynku stanowiącym własność zakonnic i zamieszkałym 
przez nie na peryferiach Częstochowy, przy ul. Zakopiańskiej Nr 15. W skupieniu 
udział wzięło 10 studentek ze Studium Nauczycielskiego.
Do uczestniczących w skupieniu studentek wygłoszono dwa referaty.

- Referat pt.35 „Rachunek sumienia nauczyciela” wygłosił nieustalony 
dotychczas nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie.
W referacie mówił jaki stosunek winni mieć nauczyciele do uczniów36 oraz  
o znaczeniu stawiania ocen w kontekście oddziaływania na psychikę ucznia.

- Referat pt.37 „Pożycie seksualne kobiet” wygłosiła dr med. [Wanda] 
PÓŁTAWSKA38.   Mówiła o problemie cnoty kobiet i jej współżycia seksualnego.

Po wykładach ks. SKUBIŚ przeprowadził z każdą z uczestniczek skupienia 
indywidualne rozmowy. Zapytywał studentki czy dzień skupienia, jego forma, 
sposób organizacyjny i tematyka wykładów im odpowiada, lub jakie należałoby 
wnieść poprawki. Wypytał o pełne dane personalne uczestniczek,39 zanotował  
sobie ich personalia. Interesował się warunkami materialnymi i jej rodziny. 
Interesowało go czy mają narzeczonych.

Dzień skupienia trwał cały dzień. Uczestniczki otrzymały pełne wyżywienie 
bezpłatne.

O godz. 19-tej odbyło się nabożeństwo dla studentów. W czasie kazania 
ks. SKUBIŚ mówił o obowiązkach katolickiego zachowania się studentów wobec 
otoczenia. Podał do wiadomości studentom, że w dniu 16-go odbędzie się na 
Jasnej Górze nabożeństwo z udziałem bpa BAREŁY i apelował o liczny udział  
w nim studentów, gdyż będzie to nabożeństwo dla nich przeznaczone.

W dniu 16.XII. o godz. 19-tej odbyło się zapowiadane nabożeństwo. 
Uczestniczyło w nim około 300 osób w tym około 90% młodzieży. Z Technicznych 
Zakładów Naukowych Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie było 10 ucz-
niów40 i 15-tu z Liceum Ogólnokształcących.

Kazanie wygłosił bp [Stefan] BAREŁA41. Mówi o kulcie Marii podkreślając, 

35 W oryginale: p.t.
36 W oryginale: uczni.
37 W oryginale: p.t.
38 W oryginale: POŁTAWSKA. Dr Wanda Półtawska w latach 1952-1968 pracowała w Klinice 
Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, a w latach 1954-1972 w Poradni Wychowawczo-
Leczniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, szerzej: L. Kycia, Życiorys dr Wandy Półtawskiej, www.
kul.pl/zyciorys-dr-wandy-poltawskiej,art_12047.html [dostęp: 4.04.2018].
39 W oryginale bez przecinka.
40 W oryginale: uczni.
41 Biskup Stefan Bareła w latach 1964-1984 był biskupem diecezjalnym częstochowskim. Szerzej: 
J. Kapuściński, Działalność piśmiennicza bp. Stefana Bareły w latach 1945-1984, „Veritati et 
Caritati” 2014, nr 3, s. 151-166; M. Mikołajczyk, Biskup Stefan Bareła – Pasterz oddany bez reszty 
Kościołowi, „Veritati et Caritati” 2016, nr 6, s. 195-202; A. Olczyk, Biografia i pasterska posługa 
bp. Stefana Bareły w diecezji częstochowskiej na tle odniesień do korzeni rodzinnych,  „Veritati et 
Caritati” 2014, nr 3, s. 129-148; A. Szwedzik, Rodzina w nauczaniu bp. Stefana Bareły, „Veritati et 
Caritati” 2014, nr 3, s. 167-182.
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że era chrześcijańska przewodzi Polsce od tysiąclecia. Młodzież jest siłą,42 w której 
kościół widzi swych pomocników w rozszerzaniu i utrwalaniu wiary katolickiej.

Po nabożeństwie ks. SKUBIŚ odczytał treść listu skierowanego do kardynała 
[Stefana] WYSZYŃSKIEGO43 od studentów Częstochowy. List zawierał 
oprócz życzeń przyrzeczenie studentów i zapewnienie WYSZYŃSKIEGO, 
że młodzież akademicka Częstochowy stać będzie wiernie przy jego osobie  
i kapłanów w celu scementowania wiary katolickiej. List podpisało 25 studentów 
Politechniki Częstochowskiej i 50 studentek Studium Nauczycielskiego. Ponadto 
po skończonym nabożeństwie grupa około 200 osób udała się do zakrystii w celu 
złożenia swych podpisów pod tekstem listu. 

Po odczytaniu listu ks. SKUBIŚ powiadomił uczestników nabożeństwa, 
że kardynał WYSZYŃSKI w dniu 17.XII.  o godz. 8-ej będzie przejeżdżał przez 
Częstochowę w drodze powrotnej z Rzymu i na dworcu kolejowym list ten będzie 
mu doręczony. Prosił jednocześnie aby wszyscy studenci,44 którym czas pozwoli 
przybyli na dworzec kolejowy powitać WYSZYŃSKIEGO i być obecnym przy 
wręczaniu mu ich listu, a tym samym udokumentować swoją wiarę i jedność 
z kościołem. Grupę studentów utrzymujących kontakty z ks. SKUBISIEM,45 
uczestniczących w spotkaniu z nim i uczestniczących w nabożeństwach stanowi 
40 studentów obu wym.[ienionych] uczelni.

Wśród nich najbardziej aktywną działalność przejawiają:
- KUKOWKA Czesław   student  V roku Budowy Maszyn
- ZAJĄC Stanisław   „ III „ „ „
- GIEMZA Jacek    „ V „ „ „
- JARUGA Henryk   „ V „ „ „
- OLSKUSKA Ewa         Stud.[ium]Naucz.[ycielskie] I rok Ekonomii
- SZUMNA Jadwiga   „ II  „ Fiz.[yki] Chemii
- ZAGOZDAN Wanda   „ I „ Ekonomii
- SZYSZKOWSKA Jadwiga  „  I „ „
- HARASINIAK Halina   „ I „ „
Odb.[ito] 4 egz.[emplarze]
Egz. nr. 1. N-k [Naczelnik] Wydz.[iału] III.
Egz. nr. 2. N-k Wydz. IV.
Egz. nr. 3. teczka zagadn.[ieniowa]
Egz. nr. 4. a/a
Opr.[acowanie] NW/Wyk.[onanie] OM. 46                      /ppłk Wł.[adysław] Syjota/47

źródło: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach, sygn. 
IPN Ka 056/55 t. 2, k. 231-235.

42 W oryginale bez przecinka.
43 Kardynał Stefan Wyszyński był w latach 1948-1981 prymasem Polski. Na temat prymasa 
Wyszyńskiego powstało bardzo dużo opracowań biograficznych, chociażby: E. K. Czaczkowska, 
Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013; M.P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 2002.
44 W oryginale bez przecinka.
45 W oryginale bez przecinka.
46 W lewym dolnym narożniku odręczna adnotacja w kolorze niebieskim, o treści: „Gr. V opracować 
informację do W-wy [krótki fragment nieczytelny] w PZPR i Wydz. III”, poniżej nieczytelny podpis.
47 Powyżej czerwona pieczątka o treści: „I Z-ca Komendanta Miejskiego i Powiatowego MO ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Częstochowie”. Na pieczątce nieczytelny podpis.
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Dokument 3
2 lutego 1970 r., Częstochowa. Tajna informacja I zastępcy komendanta 
Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa  
w Częstochowie podpułkownika Władysława Syjoty, dotycząca grupy 
studentów Politechniki Częstochowskiej i Studium Nauczycielskiego  
w Częstochowie – prowadzącej aktywną działalność katolicką.

48Częstochowa, dnia 2.II.1970 r.
„TAJNE”

Egz. Nr __

INFORMACJA
49dot.[ycząca] grupy studentów Politechniki Częstochowskiej i 

Studium Nauczycielskiego w Częstochowie – prowadzącej 
aktywną działalność katolicką.

Od wielu lat w strukturze organizacyjnej Częstochowskiej Kurii Biskupiej 
istnieje referat duszpasterstwa akademickiego. 

Funkcję duszpasterstwa akademickiego do września 1968 r. sprawował ks. 
WAJZNER Zdzisław.

W okresie lat 1967 do 1969 uzyskiwaliśmy informacje świadczące  
o tym, że duszpasterz akademicki ks. WAJZNER organizuje dla studentów msze 
w kościele znajdującym się w III-ej Alei w Częstochowie.
W kościele tym działalność katolicką prowadzi również parafia św. Stanisława 
Kostki. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kościoła z Kurią stanowił on dogodne 
miejsce dla odprawiania mszy dla studentów. Z tej też racji kościół ten nazwano 
kościołem studenckim i określenie to używane jest aktualnie.

W wyniku zabezpieczeń nabożeństw dla studentów na podstawie ich 
przebiegu o treści kazań stwierdzono, że nie występowała tam działalność 
wymagająca podjęcia aktywnych przedsięwzięć z naszej strony. 

Od września 1968 r. duszpasterzem akademickim na miejsce  
ks. WAJZNERA został ks. SKUBIŚ Ireneusz. Wzmógł on działalność katolicką 
wśród studentów wobec czego napływać poczęły informacje w tym zakresie.

W dniu 9.V.1969 r. od p.o. M.G. uzyskano informacje, że student Politechniki 
Częstochowskiej NOWICKI Stanisław jest jednym z aktywistów katolickich  
i uczestniczy po 2-3 mszy w tygodniu w nabożeństwach dla studentów,50 a treść 
wygłaszanych kazań rozpowszechnia wśród studentów nie biorących udziału  
w mszach.

W dniach 10 i 11.V.1969 r. odbył się na Jasnej Górze doroczny zjazd 
studentów. Spośród studentów Politechniki Częstochowskiej uczestniczyła w nim 
grupa,51 wśród której 17-tu rozpoznano, a to:

48 Na marginesie z lewej strony nieczytelna notatka kolorem niebieskim, z podpisem i datą 14.II.70 r.
49 Z lewej strony prostokątna pieczątka w kolorze fioletowym o treści: „WYDZIAŁ IV KWMO 
w Katowicach Wpłynęło 14.II.1970 r. Nr CW-0651/70 ref.___”. Data i numer zostały uzupełnione 
kolorem niebieskim.
50 W oryginale bez przecinka.
51 W oryginale bez przecinka.
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1. KUKOWKA Czesław   – IV      rok    Budowy Maszyn
2. JARUGA Henryk   – II „ „ „
3. MANISTA Kazimierz   – II „ „ „
4. MIKOŁAJEWSKA Małgorzata  – IV „ „ „
5. RYGLEWSKI Mieczysław  – IV „ „ „
6. RUBIN Aleksander   – III „ „ „
7. KUBISZEWSKA Antonina  – III „ „ „
8. DZIEŁOŃSKI Grzegorz  – III „ „ „
9. DACZKOWSKI Jacek   – III „ „ „
10. KAPICA Jan    – II „ „ „
11. ZAJĄC Stanisław   – IV „ „ „
12. OCIEPKO-POZNAŃSKI Władysł.[aw] – III „ „ „
13. BISKUP Andrzej   – IV „ „ „
14. BABIARZ Jacek   – III „ „ „
15. BEDNARCZYK Stefan   – II „ „ „
16. PRAGA Teresa   – III „ „ „
17. NOSAL Julian   – III „ „ „

Studenci KUKOWKA Czesław, JARUGA Henryk i MANISTA Kazimierz 
nieśli sztandar kościelny w czasie procesji.

Część w/w studentów brała również udział w procesji „Bożego Ciała”, która 
przeszła niektórymi ulicami Częstochowy w dniu 5.VI.1969 r.

Z uwagi na egzaminy w m-cu czerwcu i ferie w miesiącach lipiec, sierpień 
i wrzesień – działalność katolicka ks. SKUBISIA i związanych z nim studentów 
nieco zmalała.

W nowym roku akademickim 1969 w Studium Nauczycielskim  
w Częstochowie na Wydziale Fizyka-Chemia rozpoczęła naukę t.w. ps. „Roma”.

Z posiadanych materiałów wynikało również, że wśród studentów Studium 
Nauczycielskiego istnieje grupa biorąca udział w imprezach kościelnych  
i uczestniczy w nabożeństwach organizowanych dla studentów.

T.w. „Roma” przy naszej pomocy poprzez właściwe czynniki uzyskała 
również zakwaterowanie w Domu Studenckim S.N-u i zamieszkała w jednym 
pokoju ze studentkami aktywistkami grupy katolickiej t.j. OLKUSKĄ52 Ewą, 
STAŚKIEWICZ Marią i SZUMNĄ Jadwigą. Studentki te utrzymywały kontakty ze 
studentami Politechniki a to: ZAJĄCEM Stanisławem, KUKOWKĄ Czesławem  
i GIEMZĄ Stefanem. Wym.[ienione] studentki i studenci wzajemnie się odwiedzali, 
spędzali razem czas itp.53 W tych okolicznościach t.w. „Roma” zaprzyjaźniła się  
z w/w osobami i pozyskała ich zaufanie.

W czasie rozmów z wym.[ienioną] grupą t.w. „Roma” dowiedziała 
się, że w Częstochowie jest kościół akademicki, w którym codziennie o godz. 
19,15 odbywają się nabożeństwa da studentów, że odprawia je ks. SKUBIŚ, że 
uczestniczy w nich wielu studentów i studentek.

Jednocześnie OLKUSKA Ewa, STAŚKIEWICZ Maria, SZUMNA Jadwiga, 
ZAJĄC Stanisław, KUKOWKA Czesław i GIEMZA Stefan zaproponowali 
t.w. „Roma” aby wspólnie z nimi udała się na nabożeństwo. T.w. wzięła udział  
w nabożeństwie w dniu 18.XI.69 r.

52 W oryginale przecinek.
53 W oryginale: i t.p.
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Od wymienionych osób dowiedziała się również t.w. „Roma”, że w każdy 
czwartek po mszy ks. SKUBIŚ organizuje spotkania ze studentami, na których 
odbywają się wykłady.

Spotkania i wykłady odbywają się w salce katechetycznej w budynku 
plebanii św. Jakuba w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 8, w których biorą 
udział studenci i studentki niżej wymienieni:
1. KUKOWKA Czesław  –Polit. Cz-wska V rok Bud.[owa] Maszyn
2. GIEMZA Stefan  –  „ „ V –    „  -
3. NOWICKI Stanisław  –  „ „ V –    „  -
4. ZAJĄC Stanisław  –  „ „ V –    „  -
5. JARUGA Henryk  –  „ „ III –    „  -
6. OPOROWSKI Kazimierz –  „ „ II –    „  -
7. OLKUSKA Ewa  –   Stud. Naucz.    I  rok        Ekonomii
8. STAŚKIEWICZ Maria  –     „          „         II   „         F.Ch.54

9. SZUMNA Jadwiga  –     „          „         II   „         F.Ch.
10 MIKULSKA Maria  –     „          „          I   „         Ekonomii
11. WALASZCZYŃSKA Teodora        „          „         II   „         F.Ch.
12. GOLON Maria  –     „          „         II   „         F.Ch.
13. KOKOT Krystyna  –     „          „         II   „         F.Ch.
14. BRZOZOWSKA Zofia  –     „          „         II   „         F.Ch.
15. CZARNOTA Anna  –     „          „         II   „         F.M.55

16. KOCIĘGA Danuta  –     „          „         II   „         F.Ch.
17. MUSIAŁ Zofia  –     „          „         II   „         F.Ch.
18. NOWAK Zdzisława  –     „          „          I   „         Ekonomii
19. ROSTECKA Maria  –     „          „          I   „         Ekonomii
20. SKALMIERSKA Barbara –     „          „         II   „         F.Ch.
21. NOWAK Wacława  –     „          „         II   „         F.Ch.
22. KUCBEL Ewa  –     „          „          I   „         Ekonomii
23. GŁOWACZ Agata  –     „          „          I   „         Ekonomii
24. FLASZA Wiesława  –     „          „          I   „         F.M.
25. MALASZ Krystyna  –     „          „         II   „         F.M.
26. ĆWIEK Bogusława  –     „          „         II   „         F.Ch.
27. MOSKWA Zenobia  –     „          „         II   „         F.M.
28. STOLARCZYK Krystyna –     „          „          I   „         Ekonomii
29. TERLECKA Ewa  –     „          „          I   „         Ekonomii
30. MARSZAŁEK Maria  –     „          „         II   „         F.Ch.
31. SZYSZKOWSKA Jadwiga –     „          „          I   „         Ekonomii
32. RUDZIŃSKA Czesława –     „          „         II   „         Ekonomii
33. SZWEDEK Urszula  –     „          „          I   „         Ekonomii
34. ZAGOZDON Wanda  –     „          „          I   „        „
35. HARASIMIAK Halina –     „          „          I   „        „
36. MANIAK Janina  –     „          „          I   „        „
37. WOŁOWIK Zuzanna  –     „          „          I   „        „
38. CZAJKOWSKA Czesława –     „          „         II   „  Ekonomii
39. GERLACH Teresa  –     „          „          I   „        „

54 Fizyki-Chemii
55 Fizyki-Matematyki

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO...



182

40. MACIEJCZYK Maria  –     „          „          I   „        „
41. GRONOWSKA Lidia  –     „          „         II   „        „

Czasokres odbywania się spotkań kształtuje się następująco:

– w każdy czwartek po mszy wykłady w Sali katechetycznej w budynku 
plebanii parafii św. Jakuba w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 8;

– w każdą środę lub piątek po mszy w mieszkaniu prywatnym ks. SKUBISIA 
Ireneusza w Częstochowie przy ul. 3-go Maja 6/8. Jest to budynek zajmowany 
przez księży emerytów. W tych spotkaniach uczestniczy kilkunastu osobowa 
grupa studentów najbardziej zaufana, mianowicie:

1. GIEMZA Stefan
2. ZAJĄC Stanisław
3. NOWICKI Stanisław
4. KUKOWKA Czesław
5. SZUMNA Jadwiga
6. STAŚKIEWICZ Maria
7. OLKUSKA Ewa
8. MARSZAŁEK Maria
9. ZAGOZDON Maria
10. RUDZIŃSKA Czesława
11. SZYSZKOWSKA Jadwiga
12. SZWEDEK Urszula
13. POMORSKI Jan
14. BABICZ Jacek
15. GOLON Maria
W dniu 14.XII.69 r. ks. SKUBIŚ zorganizował z tzw.56 dzień skupienia 

dla studentów i studentek, który odbył się w domu zakonnym Sióstr „Szarytek”  
w Częstochowie, ul. Zakopiańska 15.

Podczas skupienia referaty wygłosili:

– Dr PÓŁTAWSKA – na temat pożycia seksualnego kobiet;
– nauczyciel jednego z Lic. Ogólnokształcącego w Częstochowie (nazwiska 

brak) na temat „Rachunek sumienia nauczyciela”57.

Spotkania,58 w których uczestniczyli dr POŁTAWSKA i nauczyciel 
odbywały się w pierwszej połowie 1969 r. o czym mówiła do t.w. SZUMNA 
Jadwiga.

W spotkaniach oprócz wymienionych studentów biorą udział:

56 W oryginale: t.zw.
57 Na temat zaangażowania nauczycieli vide: J. Durka, Wydział Nauki, Oświaty i Kultury KW 
PZPR w Częstochowie wobec nauczycieli w latach 1975-1989, [w:] Zaangażowanie? Opór? 
Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, red. R. Grzybowski, Toruń 2013, s. 95-107;  
J. Durka, Pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę w latach 60. i 70. XX wieku w dokumentach Służby 
Bezpieczeństwa, „Forum Pedagogiczne” 2016, nr 2/2, s. 161-175.
58 W oryginale bez przecinka.
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1. BABICZ Jacek   – IV  rok  Bud. Maszyn
2. ŻUK Andrzej   –  III  „        „    
3. BELOF Włodzimierz  –  III  „        „    
4. JABŁOŃSKI Ryszard  –  I     „        „    
5. MANISTA Kazimierz  –  III  „        „    
6. DZIĄG Marian  –  V    „        „    
7. KAPICA Wiesław  –  III  „        „    
8. DACZKOWSKI Jacek  –  IV  „        „    
9. POMORSKI Jan  –  III  „        „    
10. DANEL Jan   –  III  „        „    
11. PIĘTOS Stanisław  –  III  „        „    
12. PLUTA Zdzisław  –  III  „        „    
13. POGODZIŃSKI Andrzej –  III  „        „    

Z dotychczas uzyskanych informacji wynika, że zalecenie ks. SKUBISIA 
na rzecz kleru sprowadzają się:

– pozyskanie zwolenników do grupy katolickiej;
– wciąganie coraz większej ilości studentów do uczęszczania na 

organizowane dla nich nabożeństwa i kazania;
– popularyzacji wśród studentów ważniejszych uroczystości kościelnych  

i spowodowania ich udziału w tych uroczystościach.
Np. w dniu 21.XI. uroczystość na Jasnej Górze z okazji ustanowienia 

Marii królowej kościoła. Przejazd kardynała [Stefana] WYSZYŃSKIEGO przez 
Częstochowę do Rzymu.

Uroczystość jubileuszowa IX-lecia biskupstwa [Stefana] BAREŁY 
zorganizowana na Jasnej Górze itp.59

Notatka służbowa z dnia 8.XII.69 r. – str. 3
Notatka służbowa z dnia 16.XII.69 r. – str. 2

Ks. SKUBIŚ zlecił do opracowania następujące tematy:
– filozofia św. Tomasza z Akwinu. Opracował go student – aktywista grupy 

NOWICKI Stanisław i dwie studentki. Temat ten był poddany dyskusji na kilku 
spotkaniach.

(Notatka służbowa z dnia 19.XI.69 r. str.2)
– W dniu 27.XI.69 r. po mszy w kościele studenckim zostali następujący 

studenci:
1. ZAJĄC Stanisław
2. SZUMNA Jadwiga
3. GIEMZA Stefan
4. KUKOWKA Czesław

Ks. SKUBIŚ dał każdemu z nich książkę z biblioteki kurialnej,60 z których zalecił 
w/w studentom wybrać tematy do kazań interesujących studentów.
SZUMNA Jadwiga otrzymała książkę autora Jean Claude Bartcan pt.61 „Abyście 
przez wiarę życie mieli” (Notatka służbowa z dnia 8.XII.69 r. str. 1);

59 W oryginale: i t.p.
60 W oryginale bez przecinka.
61 W oryginale: p.t.
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– w dniu 10.XII.69 r. po mszy odbyło się spotkanie studentów z ks. SKUBISIEM. 
Przybyłych do Kurii studentów ks. SKUBIŚ wprowadził piwnicami do specjalnej 
Sali mieszczącej się również w piwnicy przeznaczonej na spotkania z najbardziej 
zaufanymi osobami.
Uczestniczyli w nim m.in.:
1. GIEMZA Stefan
2. ZAJĄC Stanisław
3. SZUMNA Jadwiga
4. STAŚKIEWICZ Maria
5. OLKUSKA Ewa
6. MARSZAŁEK Maria
7. ZAGOZDAN Wanda
8. SZYSZKOWSKA Jadwiga i inni.
W czasie spotkania wykład wygłosił student GIEMZA Stefan.
(Notatka służbowa z dnia 13.XII.69 r. str. 1).
Temat i wystąpienie GIEMZY poniżej w punkcie dot.[yczącym] jego osoby wg62 
zaleceń wytycznych.

SZUMNA Jadwiga jest najbardziej aktywną wśród katolickiej grupy 
studentów. Uczestniczy we wszystkich spotkaniach z ks. SKUBISIEM.

Uroczystość na Jasnej Górze w dniu 21.XI.69 r. zorganizowała Kuria 
Biskupia dla studentów i ogółu wiernych. Była to uroczystość w związku  
z V-tą rocznicą ustanowienia Matki Boskiej – królową kościoła przez II Sobór 
Watykański.
Uczestniczyło w niej około 150 studentów. O uroczystości studenci powiadomieni 
zostali w dniu 18.XI.69 r. przez ks. SKUBISIA. Uzgodniono wówczas aby  
w uroczystości wzięli udział wszyscy studenci katoliccy w celu zamanifestowania 
swojego oddania kościołowi.
(Notatka służbowa z dnia 19.XI.69 r. – str. 2).

Student GIEMZA Stefan jest najaktywniejszym spośród grupy katolickiej. 
Uczestniczy on we wszystkich spotkaniach z ks. SKUBISIEM
– w dniu 27.XI.69 r. GIEMZA Stefan oraz kilku innych studentów miał wybrać 
temat do kazań interesujących studentów (Notatka służbowa z dnia 8.XII.69 r. – 
str. 1).
– w dniu 10.XII.69 r. po mszy dla studentów GIEMZA Stefan powiedział do t.w. 
„Roma” i kilku jej koleżanek, aby udały się do Kurii na wykład, który się tam 
odbędzie.
Wykład miał GIEMZA Stefan – mówił o zarzutach stawianych kościołowi. M.in. 
o pochodzeniu władzy, stosunku kościoła do władzy i odwrotnie. 
Przytaczał wiele przykładów z dzieł teologicznych. Obalał zarzut stawiany 
kościołowi, że „broni się bogatych a nie biednych”.

Zgodnie z zapowiedzią ks. SKUBISIA w dniu 16.XII.69 r. odbyła się na 
Jasnej Górze msza,63 którą odprawił bp BAREŁA i wygłosił krótkie kazanie.
Kazanie odnosiło się do zbliżających się świąt B.[ożego] N.[arodzenia] i Nowego 
Roku – nie zawierało nic istotnego.

62 W oryginale: w/g
63 W oryginale bez przecinka.
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Po skończonej mszy i kazaniu ks. SKUBIŚ zwrócił się do studentów aby 
podpisali swymi nazwiskami list do kardynała WYSZYŃSKIEGO.

List był uprzednio opracowany przez ks. SKUBISIA, zawierał życzenia – 
zdrowia, wesołych świąt, długiej pracy na zajmowanym stanowisku.

Powiedział jednocześnie, że list ten zostanie wręczony WYSZYŃSKIEMU 
w czasie jego przejazdu w dniu jutrzejszym przez Częstochowę w imieniu 
studentów.

List podpisało około 25 studentów Politechniki, a wśród nich:
1. OPAROWSKI Kazimierz
2. GIEMZA Stefan
3. BEDNAREK
4. JABŁOŃSKI Ryszard
5. NOWICKI Stanisław
6. BABICZ Jacek
7. JARUGA Henryk
8. BELOF Włodzimierz
9. ZAJĄC Stanisław
10. KUKOWKA Czesław
oraz część studentek ze Studium Nauczycielskiego.

Składających podpisy ks. SKUBIŚ zapraszał aby ci wszyscy studenci, 
którym czas pozwoli przyszli w dniu jutrzejszym na dworzec powitać 
WYSZYŃSKIEGO, a tym samym udokumentować swoją wiarę i związanie  
z kościołem.
(Notatka służbowa z dnia 16.XII.69 r. – str. 2).
– W dniu 18.XII.69 r. odbyła się msza,64 do której służył GIEMZA Stefan. Po 
mszy studenci udali się do Kurii i złożyli bpowi BARELE życzenia świąteczne  
i noworoczne.
W czasie tej uroczystości GIEMZA Stefan przemówił w imieniu młodzieży 
akademickiej. Złożył bpowi BARELE życzenia, a następnie zapewnił biskupa, że 
„studenci będą zawsze z nim i zawsze po stronie kościoła.” Młode pokolenie,65 
do którego my należymy zawsze będzie wierne kościołowi i Bogu pomimo, iż 
niejednokrotnie czyni się wysiłki, aby nam je zabrać.
(Doniesienie t.w. „Roma” z dnia 19.XII.69 r.).

W dniu 8.01.1970 r. na Jasnej Górze odbyła się uroczystość jubileuszowa 
IX-lecia konsekracji bpa BAREŁY. Uczestniczyło w niej około 100 studentów,  
w tym wszyscy wyżej wymienieni w informacji.

Po mszy,66 którą celebrował bp BAREŁA i wygłosił również kazanie – nie 
zawierające nic istotnego, zaprosił oficjalnie studentów do siebie do Kurii.

Około 50 studentów udało się do Kurii,67 a tam oczekiwał na nich  
ks. SKUBIŚ i ks. JACKOWSKI. Wśród nich byli:
1. GIEMZA Stefan

64 W oryginale bez przecinka.
65 W oryginale bez przecinka.
66 W oryginale bez przecinka.
67 W oryginale bez przecinka.
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2. KUKOWKA Czesław
3. ZAJĄC Stanisław
4. NOWICKI Stanisław
5. OPAROWSKI Kazimierz
6. SZUMNA Jadwiga
7. OLKUSKA Ewa
8. STAŚKIEWICZ Maria

Przybyłych studentów ks. SKUBIŚ wprowadził do dużej sali i po chwili 
przyszedł do nich bp BAREŁA. 

Spotkanie studentów z bpem BAREŁĄ miało przebieg następujący:
- studenci utworzyli koło trzymając się za ręce – odmówili modlitwę;
- na polecenie ks. SKUBISIA jednak ze studentek odczytała z ewangelii 

fragment traktujący o cudzie Galilejskim;
- śpiewano kolędy przy akompaniamencie gitar. Grali studenci – 

OPAROWSKI Kazimierz oraz dwóch innych;
- po kolędach odśpiewano bpowi BARELE piosenkę, którą ułożyli sami 

studenci na jubileusz bpa BAREŁY XXV-lecie kapłaństwa, który to jubileusz 
BAREŁA obchodził w kwietniu 1969 r.;

- studenci w piosence tej domagali się, aby bp BAREŁA założył na głowę 
czapkę studencką, którą otrzymał od studentów w czasie jubileuszu XXV-lecia 
kapłaństwa na znak honorowego studenta Politechniki Częstochowskiej;

- bp BAREŁA założył czapkę studencką i był w niej do końca spotkania;
- poczęstowano studentów herbatą i ciastkami. W czasie poczęstunku 

recytowano wiersze, odtwarzano z płyt piosenki włoskie i hiszpańskie;
- studentka MARSZAŁEK Maria w imieniu studentów Częstochowy 

złożyła życzenia bpowi BARELE i wręczyła mu wiązankę kwiatów;
- przemówił bp BAREŁA i powiedział m.in. „Życie rodzinne pozwala 

wielkim grupom ludzkim zespolić się duchowo. Cała nasza kilkudziesięcioosobowa 
grupa zespolona jest świętowaniem IX-tej rocznicy konsekracji biskupiej”. Mówił 
o swych przeżyciach w okresie okupacji;

- na prośbę studentów bp BAREŁA zaśpiewał piosenkę o przygodach 
korsarzy na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem, którego udzielił studentom 
bp BAREŁA i odśpiewaniem pieśni religijnej „Pod twoją obronę”.

(Doniesienie t.w. „Roma” z dnia 20.I.70 r.)
W grudniu 1969 r. I i II pluton III roku Budowy Maszyn Politechniki 

Częstochowskiej miał wykład ze szkolenia politycznego Studium Wojskowego. 
Prowadził wykład ppłk KOŁODZIEJ Henryk. Mówił na temat 52-giej rocznicy 
Rewolucji Październikowej.

Po wykładzie w dyskusji zabrał głos student POMORSKI Jan – jeden  
z aktywistów grupy katolickich i powiedział m.in.:

„To co się mówi o Rewolucji Październikowej jest nieprawdą. Ja słyszałem 
co innego i w ogóle jestem przeciwny ustrojowi jaki panuje w ZSRR. Oprócz tego 
mam pretensje do ZSRR, gdyż nie tylko Niemcy w 1939 r. napadły na Polskę  
a także i ZSRR. W związku z tym Polska nie mogła zwyciężyć wzięta w dwa 
ognie”.

Zadał także pytanie „dlaczego ciągle mówi się o stratach wojsk 
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amerykańskich a nic się nie mówi o stratach Wietnamu Północnego. Dlaczego 
się nie mówi ludziom wszystkiego, całej prawdy, tylko się ludzi świadomie 
wprowadza w błąd”.

Wypowiedź POMORSKIEGO Jana poparł inny student POWROŹNIK 
Jacek.

Wśród studentów III-go roku Budowy Maszyn przeprowadzona była zbiórka 
na pomoc walczącego Wietnamu. W związku z tym miały miejsca następujące 
wypowiedzi:

- student BATKO Ryszard „czemu Polska jest tak strasznie głupia, zbiera 
pieniądze dla żółtków, a sama jest biedna”.

- studenci JABŁONKA Krzysztof i KASPRZAK Andrzej „kto ci dał te 
znaczki, kto jest taki głupi co to wymyślił, niech się od nas odczepią. To na pewno 
wymysł tej głupiej Partii – PZPR”;

- student PIWOŃSKI Władysław „nie mam forsy na takie głupie sprawy, 
niech płacą ci, co należą do Partii. To na pewno68 tym z Partii tak żal żółtków”.

W dniu 27.I.70 r. przeprowadzono rozmowę rozpoznawczą z ks. UCHNAST 
Zenonem, który powrócił do kraju z Włoch po 5-cio letnich studiach w Rzymie. 
Ukończył w tym czasie doktorat z psychologii.

Ks. UCHNAST w czasie rozmowy oświadczył m.in., że ma pracować 
w Kurii na stanowisku pomocnika duszpasterza akademickiego i pomagać  
ks. SKUBISIOWI.

Ks. SKUBIŚ zamierza wyjechać za granicę i jeśli by wyjechał, to wówczas 
ks. UCHNAST zostanie duszpasterzem akademickim. Praca ta jak się wyraził nie 
odpowiada mu, nie chciałby się zajmować tymi sprawami.

Z Włoch ks. UCHNAST przywiózł nowy samochód osobowy marki 
„Volkswagen”, który kupił za 1.100 dolarów. W toku rozmowy bardzo pozytywnie 
wyrażał się o działalności Ambasady P.R.L. w Rzymie.

Informacje w/w pochodzą ze źródeł t.w. ps. „Roma” i potwierdzone są prze 
p.o. ”K.A.” oraz meldunki z zabezpieczeń organizowanych przez naszą Służbę  
w związku z odbywającymi się imprezami na Jasnej Górze, zasługują na zaufanie, 
ponieważ się potwierdzają.

Odb.[ito] 4 egz.[emplarze]
Egz.[emplarz] nr. 1. N-k [Naczelnik] Wydz.[iału] III-go
Egz. nr. 2. N-k Wydz. IV-go
Egz. nr. 3 i 4 a/a
Opr.[acowanie] NW/Wyk.[onanie] OM.   
/ppłk Wł.[adysław] Syjota/69

Źródło: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach, 
sygn. IPN Ka 056/55 t. 2, k. 139-151.

68 W oryginale: napewno.
69 Powyżej czerwona pieczątka o treści: „I Z-ca Komendanta Miejskiego i Powiatowego MO ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Częstochowie”. Na pieczątce nieczytelny podpis.
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Streszczenie

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC DUSZPASTERSTWA 
AKADEMICKIEGO W CZĘSTOCHOWIE W 1969 I NA POCZĄTKU 

1970 R. WYBRANE DOKUMENTY.

Artykuł przedstawia materiały Służby Bezpieczeństwa, które powstały  
w Częstochowie. Dotyczą one duszpasterstwa akademickiego w tym bardzo 
ważnym pod względem religijnym mieście. Publikowane dokumenty prezentują 
w jaki sposób traktowano w okresie Polski Ludowej wszelkie formy aktywności 
religijnej studentów. Mówią o presji wywieranej na nich, o inwigilacji, o wrogim 
traktowaniu księży i studentów. Stanowią przykład walki komunistycznych 
instytucji z Kościołem katolickim w Polsce. Dokumenty pochodzą z archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
Słowa klucze: Służba bezpieczeństwa, aktywność religijna, duszpasterstwo aka-
demickie, Kościół katolicki, Częstochowa.

Summary

ACTIVITIES OF THE SECURITY SERVICE TOWARDS STUDENT 
MINISTRY IN CZĘSTOCHOWA IN 1969 AND AT THE BEGINNING OF 

1970. SELECTED DOCUMENTS.

The article presents materials prepared by the Security Service in 
Częstochowa and related to the student ministry based in this religiously important 
town. The published documents show how all forms of religious activities of 
students were treated in the era of the Polish People’s Republic. They deal with 
such issues as surveillance, pressure exerted on students or hostile attitude towards 
priests. They are an example of struggle of communist institutions against the 
Catholic Church in Poland. The documents come from the archives of the Institute 
of National Remembrance in Katowice.
Keywords: The Security Services, religiously activaties, Catholic Chrch, the 
student ministry, Częstochowa.
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HISTORYK O ZMAGANIACH HISTORYKÓW Z HISTORIĄ

Marek Cetwiński, Drogi i bezdroża dziejopisarstwa, Wydawnictwo: 
STUDIO AB, Olsztyn 2017, ss. 456.

Profesor Marek Cetwiński związany jest z częstochowskim ośrodkiem 
naukowym od października 1990 r. (wówczas jako doktor), czyli od początku 
istnienia miejscowych studiów historycznych1. Niedawno ukazał się kolejny  
(w sumie trzeci już) zbiór studiów Jego autorstwa, zatytułowany: Drogi i bezdroża 
dziejopisarstwa2. W omawianym zbiorze, rozważania Marka Cetwińskiego 
koncentrują się głównie na historykach (zarówno na dawnych dziejopisach, jak i na 
tych współczesnych, zajmujących się historią zawodowo) i efektach ich twórczości. 
Rozwija on tym samym poglądy zaprezentowane w swojej poprzedniej pracy: 
Historia i polityka. Teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie badań dziejów 
Śląska (Kraków 2008). Książka Drogi i bezdroża… jest niestety trudnodostępna, 
warto zatem przybliżyć jej treść i główne myśli w niej zawarte szerszemu gronu 
osób zainteresowanych historią. 

Czterdzieści siedem tekstów wybranych do omawianego zbioru 
podzielonych zostało na sześć części: I. Przeszłość grą ambicji i wyobraźni3;  
II Zmora przeszłości4; III. Górny Śląsk – margines historii czy historiografii?5;  

1 M. Antoniewicz, Sługa Klio – Profesor Marek Cetwiński [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco 
Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. XIII.
2 Szerzej znane są dwa poprzednie zbiory studiów: Śląski tygiel. Studia z dziejów polskiego 
średniowiecza (Częstochowa 2001) i Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne 
(Częstochowa 2002). 
3 W części pierwszej znajdują się następujące teksty: Mistrz Wincenty: ojciec tożsamości narodowej 
(s. 15-23); Długosz: fabrykacja Bolesława Chrobrego (s. 24-33); „Nie tylko Walgierz i Helgunda”, 
czyli Paprocki jako historyk krytyczny (s. 34-44); Lokacja Dzierżoniowa na tle kolonizacji Śląska: 
średniowieczna symbolika i barokowe fantazje (s. 45-51); Wokół kroniki klasztoru cystersów w Stams 
(s. 52-58); „Nova Gigantomachia”. Przyczynek do barokowej wizji dziejów (s. 59-65); Tukidydes, 
Machiavelli, Soplica: różnice w pojmowaniu historii (s. 66-78).
4 Do części drugiej wybrano artykuły: Historiografia polska jako dziedzictwo zaborów (s. 81-91); 
Problemy modernizacji w historiografii polskiej. „Rewolucja XIII wieku”? (s. 92-98); „Zacofanie 
należy do zjawisk długiego trwania”?: mediewiści o zacofaniu i modernizacji (s. 99-104); Histo-
ria i pamięć – emocje czy wiedza o przeszłości (s. 105-110); Pamięć czy relatywizm antyhistorii? 
(o szkodliwości „nieklasycznej historiografii”) (s. 111-117); Jak pisać rozprawy genealogiczne?  
(s. 118-126); Chłopi – lud czy naród? Historia wsi polskiej na przełomie XIX i XX wieku (s. 127-134); 
František Ladislav Riger w encyklopediach polskich, czyli etnocentryzm w praktyce (s. 135-141); 
Historiograficzna obsesja granic: dzieje narodu czy historia terytorium (s. 142-149).
5 Część trzecia składa się z następujących tekstów: Katowice i górnośląska aglomeracja  
a historiografia (s. 153-162); Teorie modernizacji a historia Katowic (s. 163-168); Obraz Katowic 
w historiografii polskiej (s. 169-178); Przydatność prosopografii w badaniach nad historią miast 
(s. 179-184); Szlachta górnośląska do początków ery nowożytnej – problemy badawcze (s. 185-
190); Kopciuszek, czyli arystokratyczny teatr władzy: od heraldyki i genealogii do górnośląskiej 
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IV. Historie zwykłych ludzi6; V. Historycy7; VI. Zakończenie8.
Tematyka poszczególnych tekstów jest bardzo różnorodna. Chronologicznie 

obejmują one zarówno średniowiecze, jak również późniejsze epoki, a nawet 
współczesność. Jeśli chodzi o zakres terytorialny, Marek Cetwiński w swoich 
studiach koncentruje się głównie na wybranych fragmentach dziejów Polski i jej 
sąsiadów: Czech oraz Niemiec, jednak najwięcej uwagi poświęcił skomplikowanej 
przeszłości Dolnego i Górnego Śląska.

W książce odnaleźć można sylwetki wybitnych historyków z XIX, 
XX i XXI w.: Gustawa Adolfa Haralda Stenzla, Wilhelma Bogusławskiego, 
Lamberta Schultego, Josefa Pekařa, Jana Adamusa, Jana Baszkiewicza, Józefa 
Matuszewskiego, Henryka Samsonowicza, Jerzego Strzelczyka i Karola 
Modzelewskiego. Lektura tekstów poświęconych wspomnianym badaczom 
przeszłości jest niezwykle inspirująca. 

Na szczególną uwagę mediewistów zasługują teksty poświęcone analizie 
twórczości mistrza Wincentego (zwanego Kadłubkiem) i Jana Długosza. Marek 
Cetwiński dokonał zwięzłej charakterystyki poglądów politycznych mistrza 
Wincentego, pierwszego w dziejach twórcy polskiej myśli politycznej, który 
głosił prymat prawa nad władcą, państwo zaś uważał za wspólne dobro wolnych 
obywateli, które stanowiło instytucję powołaną do przestrzegania sprawiedliwości 
(s. 23). W drugim tekście, zainspirowanym pracą Petera Burke’a: Fabrykacja 
Ludwika XIV9, zastanawia się nad rzeczywistymi motywami stworzenia przez Jana 
Długosza wyidealizowanego wyobrażenia Bolesława Chrobrego. Konkluzja jest 
następująca: „Dla czasów Bolesława Chrobrego przekaz Jana Długosza nie jest 

nobiliografii (s. 191-209); Arystokracja górnośląska a dobroczynność: etos i socjotechnika  
(s. 210-215); Tożsamość jednostki w warunkach wielokulturowości (s. 216-225); Tradycje górnicze 
w historiografii polskiej (s. 226-239); „Śląsk” Gustawa Morcinka. Przyczynek do polityki kulturalnej 
Polski międzywojennej (s. 240-249).
6 W części czwartej znaleźć można teksty: Życie codzienne jako problem historiograficzny: od opisu 
obyczajów do antropologii historycznej (s. 252-260); Dzieje przemysłu a praktyka historiograficzna 
(s. 261-268); Zanim odkryto Zakopane: pańskie wojaże, chłopskie pielgrzymki (s. 269-286); 
„Nikczemnie sprzedane psy”: historia sztuki wojennej, czy antropologia historyczna? Rozważania 
na marginesie rocznicy bitwy pod Leuthen (s. 287-296); Ludwik Hirszfeld: wrocławianin, uczony, 
serbski bohater narodowy (s. 297-305); Hexenwelten: przyczynek do demokratycznego obrazu 
dziejów (s. 306-313).
7 Na część piątą składają się artykuły: Hieroglify kultury słowiańskiej. Heraldyka w poglądach 
Zoriana Dołęgi Chodakowskiego (s. 316-325); Napoleon o historii: kilka uwag na marginesie 
„Memoriału ze Św. Heleny”, (s. 326-334); Gustaw Adolf Harald Stenzel: zapomniany nauczyciel 
polskich historyków (s. 335-346); Człowiek i przyroda w „Dziejach Słowiańszczyzny północno-
zachodniej” Wilhelma Bogusławskiego (s. 347-354); Lambert Schulte: tylko udokumentowane fakty 
celem historiografii (s. 355-369); Josef Pekař – prymat kultury nad polityką (s. 370-376); Oswajanie 
przeszłości: historycy wrocławscy po 1945 roku (s. 377-385); Jan Adamus: wpływ metodologii na 
zmiany obrazu dziejowego (s. 386-395); Kilka uwag o monografii Jana Baszkiewicza na tle czasów,  
w których powstała (s. 396-401); Józef Matuszewski – puryzm metodologiczny (s. 402-410); Czesława 
Miłosza koncepcja historii kultury (s. 411-416); Henryk Samsonowicz: konsekwencje przeszłych 
wyborów: co by było gdyby? (s. 417-423); Jerzy Strzelczyk – opisanie średniowiecznego świata  
(s. 424-437); Karol Modzelewski: autobiografia i historia – strategie pisarskie (s. 438-445).
8 W kończącej książkę części szóstej znajduje się tylko jeden tekst: Jakiej historiografii potrzeba dziś 
Polsce? (s. 449-456). 
9 P. Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, tłum. R. Pucek, M. Szczubiałka, Warszawa 2011.

Damian Kała



193

w najmniejszym nawet stopniu wiarygodny. Jest natomiast znakomitym zapisem 
marzeń samego kronikarza o Polsce silnej i bogatej” (s. 33).

Każda epoka kreuje odmienne wyobrażenie na otaczający świat, ale 
również na postrzeganie przeszłości. Inaczej pojmowano rolę i znaczenie historii 
w starożytności, średniowieczu, renesansie czy też w XIX wieku. Żeby zrozumieć 
to zjawisko, zdecydowanie warto zapoznać się z tekstem: Tukidydes, Machiavelli, 
Soplica: różnice w pojmowaniu roli historii.

Niezwykle interesujące są również rozważania na temat poglądów 
historiograficznych Napoleona Bonapartego i koncepcji historii kultury Czesława 
Miłosza. Warto także zwrócić uwagę na dwa artykuły odnoszące się do nauk 
pomocniczych historii: Jak pisać rozprawy genealogiczne? i Przydatność 
prosopografii w badaniach nad historią miast.

Podsumowując zebrane studia Marek Cetwiński poszukuje odpowiedzi 
na niezwykle ważne pytanie, a mianowicie: jaka powinna być współczesna 
historiografia? Jego zdaniem, w Polsce potrzeba takiej historiografii: „która 
upowszechnia, ucząc zasad warsztatu historycznego, wiedzę o sposobach oceny 
wiarygodności wszelkiej docierającej do nas informacji. Także takiej, która 
wolna od nacjonalizmu będzie zbliżać ludzi różnych kultur. Pozwoli zrozumieć 
«Innych». Powinno zatem być więcej historii społecznej i kulturowej. Mniej zaś 
uprawianej w nacjonalistycznym duchu historii politycznej i militarnej” (s. 12). 
Marek Cetwiński opowiada się zdecydowanie za „kulturą historyczną” wbrew 
tendencyjnej „polityce historycznej”. Wskazuje, że historyk poza znajomością 
„literatury przedmiotu” powinien wspierać się także znajomością prac z zakresu 
filozofii, psychologii społecznej, socjologii i antropologii kulturowej (s. 445). 
Autor recenzowanej pracy w swoich studiach postępuje zgodnie ze wspomnianym 
postulatem, a przy tym wielokrotnie wykazuje się ogromną erudycją i budzącym 
zazdrość talentem do opowiadania.

W opinii Andrzeja Stroynowskiego: „Rozważania Marka Cetwińskiego 
mają jak zwykle charakter prowokujący do dyskusji, czy ostrych sporów. Jest 
to nie tylko kwestia specyficznego, niezwykle ostrego traktowania kierunku 
badań opisowych, pozbawionych głębszej refleksji źródłoznawczej, czy wręcz 
unikającej bezpośredniego odwołania się do źródeł. Tu również mamy spojrzenie 
zdecydowanie wykraczające ponad wąskie ramy mediewistyki, czy historiografii. 
To próba spojrzenia na cały proces tworzenia mitów historycznych od Wincentego 
Kadłubka, poprzez Augustyna Kordeckiego, Adama Mickiewicza po Karola 
Modzelewskiego. Co najważniejsze jednak dla sposobu rozumienia rzeczywistości 
przez Marka Cetwińskiego, to patrzenie na te mity i ich twórców z pełnym 
zrozumieniem i sympatią, chociaż połączona z delikatną krytyką. Wszystko 
to ma zaś prowadzić do poznania prawdy, do wywołania twórczego zamętu  
i pobudzenia dyskusji”10. Lektura przedstawianego zbioru z całą pewnością skłania 
do przemyśleń na temat efektów pracy historyka i w ogóle możliwości rzetelnego 
poznania przeszłości. Według Marka Cetwińskiego: „Obecność owych «rzeczy 
dawnych» – zabytków i tradycji – wyznacza, przynajmniej powinna wyznaczać, 
granice interpretacyjnej swobody historyków. Nie tylko więc historycy kształtują 
«przeszłość», ale i ona sama wpływa na historyków. Przeszłość i teraźniejszość 

10 Fragment recenzji wydawniczej, zamieszczony na skrzydełku przedniej okładki omawianej książki.
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wciąż wzajemnie na siebie oddziaływają. Zmieniająca się «teraźniejszość» zmienia 
kolejnym pokoleniom wizje przeszłości, a te z kolei pozwalają inaczej spojrzeć 
na nurtujące ich problemy współczesności. Między przeszłością i teraźniejszością 
toczy się nieustająca gra zmieniająca jedną i drugą” (s. 7). Badacz często 
powołuje się na Stefana Czarnowskiego, który niezwykle trafnie stwierdził przed 
laty, że istotną treścią historii jest legenda uzasadniająca posiadane i pożądane 
przywileje11. Książka Drogi i bezdroża dziejopisarstwa powinna stanowić lekturę 
obowiązkową każdego początkującego badacza przeszłości, ale wiele nauczyć się 
z niej mogą także historycy z wieloletnim stażem.

Damian Kała
(PTH Oddział w Częstochowie)

11 S. Czarnowski, Powstanie i społeczne funkcje historii, [w:] idem, Dzieła, t. V, Warszawa 1956, s. 102.
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Mariusz Kolmasiak
(Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)

ZBIGNIEW WÓJCIK (1922–2014) HISTORYK NIEPOKORNY 
CZŁOWIEK

Postać wybitnego historyka, prof. Zbigniewa Wójcika, stała się w zeszłym 
roku (25.10-20.12.2017) tematem wystawy w sali wystawowej Biblioteki Głównej 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Przygotowali ją dr hab. Anna 
Odrzywolska-Kidawa z Instytutu Historii AJD i dr Mariusz Kolmasiak, absolwent 
tegoż Instytutu i zarazem krewny bohatera wystawy. Swym patronatem objęła ją 
dr hab. Agnieszka Czajkowska prof. nadzw. AJD, Dziekan Wydziału Filologiczno-
Historycznego AJD, a współorganizacji podjęła się Biblioteka Główna AJD, 
z ramienia której pomocą służyła Agnieszka Jońska z zespołem pracowników 
Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii, a także Muzeum Regionalne  
w Radomsku i Gmina Wielgomłyny. 

Otwarcie wystawy nastąpiło 25 października 2017 r. o 12:00. Uroczystość 
prowadzona przez dr hab. Annę Odrzywolską-Kidawę rozpoczęła się od 
odczytania listu, który z tej okazji przysłał Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu Do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

 Szanowni Państwo,
 pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na inaugurację 
wystawy poświęconej Profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi. Nie 
mogę, niestety, uczestniczyć w tej uroczystości, gdyż podjąłem 
wcześniej inne zobowiązania.
 Dla ludzi zafascynowanych historią Profesor Zbigniew Wójcik 
pozostaje niekwestionowanym autorytetem jako badacz i popu-
laryzator, a kolejne roczniki studentów z podręczników Pana 
Profesora chłoną wiedzę o dziejach nowożytnych.
 Był on reprezentantem pokolenia polskich inteligentów, łączących 
głęboką wiedzę z niepodległościowym etosem, przejętym w dziecię-
cych latach. Jako mały chłopiec miał okazję poznać Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i pamięci o nim pozostał wierny do końca.
 W czasie wojny znalazł się w szeregach Armii Krajowej i przyjął 
pseudonim „Bohun”. Wybór pseudonimu nie był przypadkowy, 
świadczą o tym jego późniejsze prace naukowe, skoncentrowane na 
dziejach Kozaczyzny w dawnej Rzeczypospolitej.
 Pan Profesor konsekwentnie realizował swoje życiowe pasje i stał 
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na straży patriotycznych wartości. Nie ma go już wśród nas, ale 
możemy korzystać z jego bogatej spuścizny. 
 Chciałbym gorąco podziękować organizatorom i twórcom wystawy 
za przybliżenie tej pięknej postaci1.

Następnie dr Mariusz Kolmasiak wygłosił prelekcję o życiu prof. Wójcika, 
którą kontynuował w oparciu o ekspozycję. Wśród gości, którzy stawili się na 
inauguracji, wymienić należy prof. dr hab. Teresę Chynczewską-Hennel, uczennicę 
Zbigniewa Wójcika, ucznia Pani Profesor w osobie dr. hab. Mariusza Roberta 
Drozdowskiego, Małgorzatę Borek z Muzeum Regionalnego w Radomsku, 
Eugeniusza Kałamarza z Muzeum Zapałek w Częstochowie oraz dr Agnieszkę 
Pobratyn z Instytutu Filologii AJD.

Wystawa poświęcona była postaci prof. dr. hab. Zbigniewa Wójcika, 
wybitnego polskiego historyka, autora wielu rozpraw naukowych, którego 
zainteresowania historyczne koncentrowały się na wiekach XVI–XVIII, ze 
szczególnym uwzględnieniem historii dyplomacji, stosunków polsko-ukraińskich, 
polsko-rosyjskich i polsko-tatarskich, biografii królów Jana Kazimierza Wazy  
i Jana III Sobieskiego. Zajmował się również archiwistyką oraz postacią 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Profesor był autorem wielu artykułów i książek, 
znanym na świecie historykiem dziejów swojej epoki, pracownikiem Archiwum 
Głównego Akt Dawnych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, w której 
był dyrektorem Biura Prac Naukowych, a następnie od 1959 r. do emerytury 
pracownikiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Był piłsudczykiem, 
który wiele swojego czasu i energii poświęcił na przywracanie pamięci o Marszałku 
Piłsudskim. W swym życiorysie miał też piękną kartę działalności konspiracyjnej 
w okresie II wojny światowej oraz opozycyjnej w latach Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej2.

Wystawę zatytułowano Zbigniew Wójcik (1922–2014) historyk 
NIEPOKORNY człowiek. Jej tytuł, będący swoistą grą słowną, nawiązywał do 
Jego niepokornej postawy życiowej i zawodowej w trudnych czasach, w których 

1 Zbiory Mariusza Kolmasiaka, List Jana Józefa Kasprzyka z 13 października 2017 r. 
2 O Zbigniewie Wójciku szerzej: Między Wschodem a Zachodem Rzeczpospolita XVI-XVIII w. Studia 
ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Chynczewska-
Hennel i in., Warszawa 1993; T. Chynczewska-Hennel, Polska-Ukraina XVII wieku w twórczości 
Profesora Zbigniewa Wójcika, „Warszawskie Zeszyty  Ukrainoznawcze” 2006, nr 21-22, s. 67-
71; eadem, Rzeczpospolita–Ukraina w twórczości Profesora Zbigniewa Wójcika, [w:] Historia est 
testis temporum. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, 
Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, red. J. Malicki, Warszawa 2017, s. 387-396; M. Kolmasiak, 
Zbigniew Wójcik (29 X 1922 - 22 III 2014), „Miscellanea Historico-Archivistica” 2015, t. XXII, 
red. J. Krochmal, s. 391-400; idem, Nie tylko autor podręcznika akademickiego. Opozycyjna karta  
w biografii prof. Zbigniewa Wójcika (1922-2014), [w:] Między prawdą a zwątpieniem.  
W poszukiwaniu obrazu przeszłości, t. III, red. R. Majzner, Częstochowa 2015, s. 39-50; idem, Wójcik 
Zbigniew Stanisław (1922-2014), [w:] Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t. III, Warszawa 
2017, s. 264-266; M. Kozłowski, Zbigniew Wójcik (29 X 1922 - 22 III 2014), „Rocznik Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. XIII, z. 1, s. 259-266; idem, Pro memoria - dwóch badaczy 
dziejów Europy Wschodniej: Władysław Andrzej Serczyk (23 VII 1935 - 5 I 2014) i Zbigniew Wójcik 
(29 X 1922-22 III 2014), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. L, z. 1, 
s. 233-240.
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przyszło mu żyć. 
Ekspozycja nawiązywała z kolei do gabinetu-biblioteczki prof. Zbigniewa 

Wójcika w jego warszawskim mieszkaniu i składała się z kilku części.
Na najbardziej widocznym miejscu znalazł się plakat, na którym umieszczono 

tytuł wystawy i portretowe zdjęcie Profesora. Wykonano je u Niego w mieszkaniu 
w 1983 r. w związku z promocją wydanej wówczas Jego biografii króla Jana III 
Sobieskiego. Miało ono znaleźć się na okładce czasopisma „Nowe Książki”, jednak 
po odważnej odmowie przyjęcia nagrody państwowej, motywowanej względami 
natury politycznej, numer ten nie ukazał się, a fotografia pozostała w rodzinnym 
albumie. Dlatego też stała się ona idealną ilustracją dopełniającą tytuł wystawy3.

Najważniejszą częścią ekspozycji, poniekąd ikoniczną, było stojące obok 
biurko z lat schyłku PRLu, czyli z okresu, w którym działalność zawodowa  
i społeczna Profesora była najintensywniejsza. Ze względów logistycznych nie 
było możliwości wyeksponowania autentycznego mebla, za to atmosferę tworzyły 
oryginalne pamiątki. Najważniejszą z nich była czechosłowacka maszyna do  
pisania Consul z 1959 r., na której Profesor, w ciągu jej półwiecznego użytko-
wania, napisał większość swoich publikacji i listów4. To do niej nawiązywała 
wizualna oprawa wystawy, w której dominowała czcionka imitująca krój maszyny 
do pisania. Obok znalazła się m. in. lupa, futerał na długopisy, biurkowe pojemniki 
na przybory do pisania, medyczne bloczki z kartkami do notatek, wizerunki Józefa 
Piłsudskiego i Jana Sobieskiego, które zostały uwiecznione na wspomnianym 
zdjęciu z 1983 r., góralska szkatułka na swoje i cudze wizytówki, zegarek, 
osobiste drobiazgi, jak okulary, zegarek czy futerał na aparat słuchowy, a także 
kalendarz oraz książka pt. Pochwała niepokory, która była ostatnią lekturą prof. 
Wójcika i która korespondowała z tytułem wystawy. Ponadto na blacie biurka 
wyeksponowano kopie kilku kopert zaadresowanych do Zbigniewa Wójcika, 
karteczkę z cytatami o historii i kartkę, na której testował maszynę do pisania.

Drugą częścią było pięć galerii, na które składały się po dwie fotoramy i płaska 
stołowa gablota. Kolejne galerie poświęcone były okresowi dzieciństwa i młodości, 
pracy zawodowej po transformację ustrojową, działalności piłsudczykowskiej  
i opozycyjnej w PRLu, nagrodom i odznaczeniom, a także ostatniemu okresowi 
życia, w którym wyróżniała się działalność społeczna w wolnej Polsce  
i przywracanie pamięci o Marszałku Piłsudskim. W fotoramach znalazły się plansze 
ukazujące życiorys Profesora za pośrednictwem tekstu, zdjęć oraz fotokopii 
dokumentów. W gablotach zaś tematycznie rozmieszczono autentyczne pamiątki, 
dzięki czemu były one ciekawym i wartościowym uzupełnieniem plansz. Gabloty 
spełniały funkcję szuflad, wspomnianych w materiałach promujących wystawę:

„Dzięki temu można wyobrazić sobie otoczenie, w którym żył i praco-
wał, zajrzeć mu do szuflad, którymi są gabloty ukazujące kolejne etapy 
życia, a tym samym poznać Go nie tylko jako historyka, niepokornego 
działacza antykomunistycznego, czy piłsudczyka, ale również jako 

3 Fotografia przedstawia prof. Zbigniewa Wójcika w jego biblioteczce na tle regałów z książkami. 
Uwagę zwracają wiszące na meblach dwa wizerunki jego autorytetów – Jana III Sobieskiego i Józefa 
Piłsudskiego, które również znalazły się na ekspozycji.
4 W międzyczasie zakupił maszynę marki Remington, jednak nie służyła mu ona długo. Po naprawie 
powrócił więc do maszyny Consul.
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zwykłego człowieka”5.

Dlatego też zgodnie z tą koncepcją w gablotach panował nieład, a eksponatom 
nie towarzyszyły podpisy. Znalazły się tam rzeczy oficjalne, poważne w swym 
wyrazie, jak zdjęcia; maszynopisy i rękopisy, w tym fragment pracy magisterskiej 
i przemówienie z okazji przyznania w 1983 r. nagrody Fundacji Alfreda 
Jurzykowskiego, której jednak nie mógł odebrać osobiście, ponieważ władze nie 
pozwoliły mu wówczas wyjechać z kraju; dokumenty, np. świadectwo Gimnazjum 
im. Króla Stefana Batorego w Warszawie, indeks magisterski z Uniwersytetu 
Warszawskiego, mianowania na profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego, dyplom 
nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, powołania do Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, czy dyplom „Zasłużony dla Miasta Sulejówek”; plakaty 
informujące o jego wykładach; listy od Prymasa Józefa Glempa, od Prezydenta RP 
Lecha Wałęsy, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Bronisława Geremka, o. Eustachego 
Rakoczego, Wojciecha Ziembińskiego, Andrzeja Przewoźnika, czy amerykańskich 
uniwersytetów; zaproszenia, w tym od prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego; 
karty do bibliotek w Harvardzie, Paryżu, Moskwie i Warszawie; wizytówki z różnych 
lat; konferencyjne identyfikatory, notatki i fiszki; książki z jego własnościowymi 
nalepkami o treści „Księgozbiór Stefani i Zbigniewa Wójcików”, w tym najstarsza 
publikacja z 1697 r.; odznaczenia z legitymacjami i pudełkami; medale, w tym od 
Jana Pawła II, Senatu RP i Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków „Za szczególne 
zasługi w propagowaniu idei i tradycji Józefa Piłsudskiego”, a także patriotyczne 
pamiątki, m. in. „Solidarności”. Na ekspozycji znalazły się też jednak przedmioty 
bardzo osobiste, jak np. zdjęcia z dzieciństwa, ramka ze zdjęciem ojca, która stała 
nad łóżkiem Profesora, książka z dedykacją od narzeczonej, telegramy z 1947 r. 
z gratulacjami z okazji ślubu, album ze zdjęciami i ciupaga z podróży poślubnej, 
prywatna korespondencja, w tym świąteczne życzenia od Wandy Piłsudskiej  
z Londynu, przedwojenne puzderko z Wilna, w którym trzymał w biurku obrączkę 
i noszone na co dzień miniaturki swych odznaczeń, krawaty, w tym jeden z wizyty 
w USA, spinki mankietowe, okulary w etui podniszczonym od używania, bilet 
miesięczny, czy zdjęcia z drugiego ślubu. 

Istotną częścią ekspozycji były plansze ukazujące bibliografię prac prof. 
Zbigniewa Wójcika obejmującą w sumie 317 pozycji6 oraz trzy gabloty, w których 
zaprezentowano jego publikacje. Jedną gablotę poświęcono na najważniejsze 
książki: Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza (1959), Między traktatem 
andruszowskim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 1667-1672 (1968), 
Dzikie pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej (1968), Dzieje 
Rosji (1971), Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674-1679 (1976), Poczet królów 
i książąt polskich (1980), Historia dyplomacji polskiej (1982), Jan Sobieski (1983) 
i jedna z kaset magnetofonowych z nagraną wersją książki dla niewidomych, Jan 

5 Zbiory Mariusza Kolmasiaka, Zaproszenie na wystawę (fragment tekstu). 
6 Bibliografię zestawili Michał Kulecki i Marek Piotr Makowski w 1993 r. oraz Teresa 
Chynczewska-Hennel w 2002 r. Na potrzeby ekspozycji została ona przez autorów wystawy scalona,  
a także uzupełniona przez Mariusza Kolmasiaka o prace wydane już po 2002 r. oraz o pominięte  
w dotychczasowych bibliografiach – Bibliografia prac Zbigniewa Wójcika, [w:] Między Wschodem 
a Zachodem..., s. 1-11; Bibliografia prac Zbigniewa Wójcika od 1993 roku, „Kwartalnik Historyczny” 
2002, t. CIX, nr 3, s. 9-12.
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III Sobieski (1991), Jan Kazimierz Waza (1997) oraz Józef Piłsudski 1867-1935 
(1999). Drugą gablotę w całości przeznaczono na podręcznik akademicki pt. 
Historia Powszechna XVI-XVII wieku, dzięki czemu wyeksponowano tam m.in. 
większość wydań tej książki, jej maszynopis czy pierwszą umowę z PWN z 1964 r. 
Natomiast w trzeciej gablocie przedstawiono częstochowskie wątki w bibliografii 
Profesora, zwłaszcza zaś artykuł w pierwszym tomie monografii Częstochowy 
i związane z nim materiały z rodzinnego archiwum, w tym korespondencję  
z Urzędem Miasta. 

Ostatnią część poświęcono dedykacjom w książkach, które Profesor 
otrzymał w ciągu swojego długiego życia. W dwóch gablotach wyeksponowano 
25 najcenniejszych pozycji z podziałem na działalność naukową oraz 
piłsudczykowską. Znalazły się tam publikacje od Władysława Bartoszewskiego, 
Janusza Ciska, Normana Daviesa, Mariana Marka Drozdowskiego, Józefa 
Gierowskiego, Aleksandra Halla, Teresy Chynczewskiej-Hennel, Zbigniewa 
Herberta, Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej, Wacława Jędrzejewicza, Mariana 
Kukiela, Janusza Pajewskiego, Wandy Piłsudskiej, o. Eustachego Rakoczego, 
Henryka Samsonowicza, Tomasza Strzembosza, Włodzimierza Sulei, Tomasza 
Szaroty, Janusza Tazbira, Janusza Wolińskiego i Janusza Zakrzeńskiego:

Drogiemu dr Wójcikowi 
ofiarowuję... pełną 
męczeństwa, wieniec 
cierniowy (i tyle horyłki 
ile zdoła wypić), 
jeśli tę książkę nie 
tylko ustawi na półce, 
ale i przeczyta. 
autor 
[Adam Kersten]
Otwock 9 I 607

Profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi
z prawdziwym uznaniem dla Jego
rzetelnego i twórczego wysiłku
naukowego, gorącymi życzeniami
coraz większych osiągnięć i powodzeń
w służbie nauki polskiej i ser-
deczną o Nim pamięcią
Marjan Kukiel
Londyn, 1.8.19638

Drogiemu Zbigniewowi 
z wyrazami przyjaźni 
autor [Józef Andrzej Gierowski]9

7 Wpis w: A. Kersten, Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 r. Studia nad Nową Gigantomachią 
Ks. Augustyna Kordeckiego, Warszawa 1959.
8 Wpis w: M. Kukiel, Dzieje Polski Porozbiorowe 1795-1921, Londyn 1963.
9 Wpis w: J. A. Gierowski, Traktat przyjaźni Polski z Francją z 1714 r. Studium z dziejów dyplomacji, 
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Drogiemu Zbyszkowi 
od profesora i kolegi 
(wspólny egzemplarz wobec braku odbitek) 
Janusz Woliński 
Jan Wimmer 
W-wa, 29.VI 1968 r.10

Drogiemu Zbyszkowi 
Janusz [Tazbir]
26.III.1969 r.11

Drogiemu Panu Dr. Zbigniewowi Wójcikowi 
z serdeczną pamięcią o Jego Ojcu, moim 
towarzyszu wiernej służby, wraz z życzenia-
mi owocnej pracy nad dziejami naszej 
Ojczyzny i z najlepszym wspomnieniem 
spotkania w Nowym Jorku.
 Wacław Jędrzejewicz 
6.VI.197212

Drogiemu sercu przyja-
cielowi memu Zbyszkowi 
Tomasz [Strzembosz]
12.IV.83 r.13

Panu Profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi 
piłsudczykowi (...)
- i uroczemu Człowiekowi 
- od autora 
T[omasz] Szarota 
Warszawa 19 VIII 198314

for Zbigniew Wójcik 
In admiralion 
Norman Davies. 
1984.15

Drogiemu Państwu Stefanii 
i Zbigniewowi Wójcikom 

Warszawa 1965.
10 Wpis w: Studia i materiały do historii wojskowości, t. XIV, cz. 1, red. J. Sikorski, Warszawa 1968.
11 Wpis w: J. Tazbir, Szlachta a konkwistadorzy. Opinia staropolska wobec podboju Ameryki przez 
Hiszpanię, Warszawa 1969.
12 Wpis w: J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, oprac. W. Jędrzejewicz, 
Londyn 1972.
13 Wpis w: T. Strzembosz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944, Warszawa 1983.
14 Wpis w: T. Szarota, Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 1983.
15 Wpis w: N. Davies, God’s playground. A History of Poland. In two volumes. Volume I The orgins 
to 1795, Oxford 1983.
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z wyrazami gorącej 
przyjaźni 
E[lżbieta] Kowecka 
22 IX 8416

Panu
Prof. dr. Hab. Zbigniewowi Wójcikowi
Bardzo serdecznie
Eustachy Rakoczy
Warszawa, 27-I-89 r. P.17

Panu Zbigniewowi Wójcikowi 
kochanemu i wiernemu przyjacielowi 
Wacław Jędrzejewicz 
Nowy Jork 
lipiec, 1989 r.18

Panu Koledze Zbigniewowi Wójcikowi 
z wyrazami przyjaźni 
Janusz Pajewski 
Poznań, (...) września 1992.19

Panu Profesorowi
Zbigniewowi Wójcikowi – artyście (tak)
piszącemu przejrzystą i barwną
giętką a jeśli trzeba – twardą
jak stal damasceńska – 
- z podziękowaniem 
za pięknego Sobieskiego
- i za jego niezapomnianą
postawę w ciemnych
czasach
serdecznie
poświęca
Zbigniew Herbert
Warszawa 13-I-199420

Profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi 
z wyrazami przyjaźni sięgającej wstecz 
przeszło pół wieku, aż do lat 
dziecinnych, Sulejówka i Belwederu 

16 Wpis w: E. Kowecka, W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów 
polskich w XIX w., Warszawa 1984.
17 Wpis w: E. Rakoczy, Mensa Mariana. Malowane dzieje obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, 
Warszawa 1989.
18 Wpis w: Dyplomata w Paryżu 1936-1939. Wspomnienia i dokumenty Juliusza Łukasiewicza 
ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. W. Jędrzejewicz i H. Bułhak, Londyn 1989.
19 Wpis w: J. Pajewski, Poza wczoraj. Wspomnienia, Poznań 1992.
20 Wpis w: Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993.
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Wanda Piłsudska 
Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska 
Warszawa 15 sierpnia 1995 r.21

Panu
Profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi
z nadzieją, że skreślony tu
obraz spotka się z Jego
krytyczną aprobatą
ofiarowuje 
Autor
[Włodzimierz Suleja]
W-w 1.I.96 r.22

Kraków, 20 III 98 
Wielce Szanownemu 
Panu Profesorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi 
z wdzięcznością za Jego prace 
wprowadzające mnie w ten 
pasjonujący temat - między 
Polakami, Rosjanami (i biesami) 
Andrzej Nowak23

Drogiemu Panu Profesorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi 
nieugiętemu strażnikowi 
pamięci o Marszałku 
Janusz Cisek 
5 XI 199824

Panu Profesorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi 
z podziwem i sympatią 
dla Jego wierności czemu trzeba... 
Wł[adysław] Bartoszewski 
26.IX.2001 r.25

21 Wpis w: Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (13-17 VIII), red.  
M. Tarczyński, Warszawa 1995.
22 Wpis w: W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
23 Wpis w: A. Nowak, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków 
1998.
24 Wpis w: W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. I: 1867-
1918, Warszawa 1998.
25 Wpis w: W. Bartoszewski, Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia  
i wywiady styczeń-lipiec 2001 r., Warszawa 2001.
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Drogi Zbyszku
z całego 
serca – obrazki
Szczęść Boże
Janusz Zakrzeński
06.04.2002 r.26

Zbyszkowi Wójcikowi - żołnierzowi 
Armii Krajowej, przywódcy krajowych Piłsudczyków (...) tych „niepokornych” 
z najlepszymi  jubileuszowymi życzeniami 
z przyjaźnią i serdecznością 
Marek Drozdowski 
10.10.0227

Szanownemu Panu Profesorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi z wielkim 
szacunkiem 
Aleksander Hall 
Wawa 9.04.2003 r.28

Mojemu ukochanemu Mistrzowi 
wielce Szanownemu Panu 
Profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi 
ofiarowuję tę książkę 
Teresa Chynczewska-Hennel 
Warszawa, październik 2006 rok.29

Ponadto kolejnych 49 dedykacji w postaci fotokopii zaprezentowano 
na dwóch planszach na ścianie. Znalazły się tam strony książek z wpisami od 
przydałoby się jakieś określenie poniższej grupy osób: Zygmunta Abrahamowicza, 
Piotra Bańkowskiego, Marii Bielińskiej, Mirosława Bielińskiego, Marii Boguckiej, 
Stanisława Byliny, Juliusza Chruścickiego, Władysława Czaplińskiego, 
Mariusza Roberta Drozdowskiego, Ireny Gieysztorowej, Alicji Falniowskiej-
Gradowskiej, Stanisława Grzybowskiego, Teresy Chynczewskiej-Hennel, 
Andrzeja Karpińskiego, Jadwigi Karwasińskiej, Stefana Kieniewicza, Jerzego 
Kirszaka, Wojciecha Kriegseisena, Mariusza Kolmasiaka, Stefana Kuczyńskiego, 
Andrzeja Kunerta, Gerarda Labudy, Cezarego Leżeńskiego, Zofii Libiszowskiej, 
Henryka Litwina, Aleksandra Markowskiego, Krystyna Matwijowskiego, Stefana 
Melaka, Edwarda Mierzwy, Edwarda Opalińskiego, Leszka Podhorodeckiego, 
pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Adama Przybosia, 
Andrzeja Rachuby, Władysława Serczyka, Anny Sucheni-Grabowskiej, Janusza 
Tazbira, Ryszarda Torzeckiego, Jana Wegnera, Henryka Wisnera, Tomasza 
Wiślicza, Mieczysława Wrzoska, Arne Stade, Andrzeja Wyczańskiego, Wiesława 

26 Wpis w: J. Zakrzeński, Moje spotkania z Marszałkiem, Warszawa 2002.
27 Wpis w: Polonia wobec Powstania Warszawskiego. Studia i dokumenty, red. M.M. Drozdowski, 
Warszawa 2001.
28 Wpis w: A. Hall, Charles de Gaulle, Warszawa 2002.
29 Wpis w: T. Chynczewska-Hennel, Nuncjusz i król. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczy-
pospolitej 1636-1643, Warszawa 2006.
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Wysockiego, Andrzeja Zahorskiego i Andrzeja Zakrzewskiego:

P.P. Stefanii i Zbigniewowi Wójcikom 
z najlepszymi życzeniami 
autor 
[Jan Wegner]
Nieborów, 5 czerwca 1948 r.30

Kochanemu Koledze Dr. Zbigniewowi Wójcikowi 
w jasnym dniu Jego promocji doktorskiej 15 VI 1950 
ofiarowują 
towarzysze studiów i pracy
Adam Stebelski
Jadwiga Karwasińska
[w sumie 21 podpisów]31

Koledze Zbigniewowi Wójcikowi 
z wyrazami serdecznych uczuć 
i szczerego szacunku 
J[adwiga] Karwasińska 
20 XI 195632

Szanownemu Panu Doktorowi 
Najmilszemu z Dyrektorów na kuli 
ziemskiej - 
Helena Piskorska 
Karola Ciesielska 
Janina Waluszewska 
/-/ J. Janosz-Biskupowa 
Toruń-Warszawa, 1957 r.33

Szanownemu Panu Dr. Zbigniewowi Wójcikowi 
Dyrektorowi Biura Prac Naukowych NDAP 
składa w upominku wraz z mocnym, 
serdecznym uściskiem dłoni 
Piotr Bańkowski 
Warszawa 3.IV.58.34

Drogi Zbyszku - 
na pamięć wspólnych dni w Archiwum Głównym, 
w Naczelnej Dyrekcji Archiwów i w ogóle 

30 Wpis w: J. Wegner, Arkadia, Warszawa 1948. Była to książka ofiarowana Zbigniewowi Wójcikowi 
z okazji jego ślubu.
31 Wpis w: T. Dobrowolski, Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad sztuką epoki sarmatyzmu, 
Kraków 1948.
32 Wpis w: Rachunki z prac budowlanych na zamku w Nowym Mieście Korczynie w latach 1403-
1408, oprac. J. Karwasińska, Warszawa 1956 (prawdopodobnie odbitka z Kwartalnika Historii 
Kultury Materialnej).
33 Wpis w: K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, H. Piskorska, J. Waluszewska, J. Wojtowicz, Szkice 
toruńskie (XIII-XVIII w.), red. S. Hoszowski, Warszawa 1957.
34 Wpis w: P. Bańkowski, Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza, Warszawa 1958.
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na pamięć naszej pięknej przyjaźni 
wybacz, że Cię obdaruję temi „Kancelariami”. 
To nie to co „Traktat Andruszowski”, 
ani trochę nie wciąga tak jak 
„Dzikie Pola w ogniu”. Ale weź i postaw 
na półce. O co prosi 
Maria [Bielińska]
Warszawa, w kwietniu 1967 r.35

Panu Profesorowi Doktorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi 
z wyrazami prawdziwego 
szacunku, wdzięczności 
i przyjaźni 
autorka 
[Anna Sucheni-Grabowska]
Warszawa, 28 marca 1975 r.36

Z podziękowaniem za 
Twoją pracę przesyłam 
Ci poprawiony tekst 
Władysława 
Wł[adysław] Cz[apliński] 
29 VI 7637

Professor Dr Zbigniew Wójcik
- „my oldest Polish Friend” -
from the author
[Arne Stade]38

Drogiemu Zbyszkowi 
Marysia [Bogucka]
11.10.8239

Wielce Szanownemu i Drogiemu 
Panu Prof. Zbigniewowi Wójcikowi 
z wyrazami szczerego szacunku 
uznania i prawdziwej przyjaźni 
Z[ofia] Libiszowska 
Ł. d 3.VI.198740

35 Wpis w: M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocława-Warszawa
-Kraków 1967.
36 Wpis w: A. Sucheni-Grabowska, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1: 
Geneza egzekucji dóbr, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
37 Wpis w: W. Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1976.
38 Wpis w: A. Stade, Droga Szwedów do Częstochowy - Jasnej Góry, cz. 1, „Zapiski Historyczne” 
1980, t. XLV, z. 4 (odbitka).
39 Wpis w: M. Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981.
40 Wpis w: Z. Libiszowska, Królowa Maria Ludwika, Warszawa [b.r.w.].
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Wybitnemu znawcy dziejów 
Europy Wschodniej 
Panu prof. dr. Zbigniewowi Wójcikowi 
z wyrazami szacunku 
autor 
L[eszek] Podhorodecki 
W-wa 7 III 198841

Kochanym 
Stefie i Zbyszkowi 
Andrzej [Zahorski]
7 IX 88.42

Wielce Szanownemu Panu Profesorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi dla podkreślenia 
zbieżności poglądów na przebieg, wielkość 
bitwy warszawskiej i sądów o autorstwie planów 
tej batalii 
autor 
M[ieczysław] Wrzosek 
W-wa, 23 października 1988 r.43

Panu profesorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi 
z wielką sympatią, 
podziwem i wdzięcznością 
za pomoc przy pisaniu 
niniejszej książki 
autor 
Cezary Leżeński 
31 VII’8944

Szanownemu Prof. dr. hab. Zbigniewowi Wójcikowi 
z wyrazami dużego uznania dla Jego wiedzy 
o dziejach Ukrainy 
z wyrazami serdeczności 
- autor 
[Ryszard Torzecki]
Warszawa, dnia 30.10.1989 r.45

Drogiemu Zbyszkowi 
Andrzej [Wyczański]46

41 Wpis w: L. Podhorodecki, Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987.
42 Wpis w: A. Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988.
43 Wpis w: M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 1918-1921, Białystok 1988.
44 Wpis w: C. Leżeński, Kwatera 139. Opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym, t. I, Lublin 1989. 
Profesor służył autorowi swoimi wspomnieniami z dzieciństwa.
45 Wpis w: R. Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929, Kraków 1989.
46 Wpis w: A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1991.
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Profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi 
w dowód (...) sympatii 
z serdecznościami wieloma 
Andrzej Zakrzewski 
20.09.1993 r.47

Panu Prof. Zbigniewowi Wójcikowi 
rzecznikowi Sprawy Niepodległości 
Rzeczypospolitej 
w dniu 21.03.1997 roku 
w czasie spotkania w kościele 
Świętej Anny w Komitecie Katyńskim 
z szacunkiem
Stefan Melak
[w sumie 11 podpisów]48

Panu Profesorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi 
wzorowi historyka 
- mojej miary życia -
Wiesław J. Wysocki 
Warszawa 7.07.9749

Panu 
Profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi 
z wyrazami szczególnej atencji 
Gerard Labuda 
15/7.9850

Panu 
Prof. dr. Zbigniewowi Wójcikowi 
z ogromnym 
szacunkiem 
dedykuję 
A[ndrzej] K[unert] 
Warszawa, dn. 5.11.1998.51

Panu Profesorowi Zbigniewowi 
Wójcikowi, którego broszurki 
pt. „Rola Józefa Piłsudskiego w 
odzyskaniu niepodległości Polski” 
wzbudzały strach u mocodawców 

47 Wpis w: Dokumenty. Pożegnanie generała, red. A. Krawczyk, J. Snopkiewicz i A. Zakrzewski, 
kalendarium J. Jaruzelski, Warszawa 1993.
48 Wpis w: J. Piłsudski, Testament. Korespondencja, oprac. Z. Cieślikowski, Warszawa 1991.
49 Wpis w: W. J. Wysocki, Edward Śmigły-Rydz. Malarz i poeta, Warszawa 1997.
50 Wpis w: O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru Franciszkanów Ściślejszych Obserwancji 
w Wejherowie w latach 1633-1676, oprac. P. A. Turbański, G. Labuda i K. Głombiński, Wejherowo 
1996.
51 Wpis w: A. K. Kunert, Lista strat kultury polskiej 1939-1945, t. I, Warszawa 1998.
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stanu wojennego. A przecież takie
„małe, cienkie, do kieszeni”! 
Z pozdrowieniami i wyrazami 
szacunku - autor ze str. 104 
M[irosław] Bieliński 
Warszawa 13 grudzień 200652

Szanownemu Panu Profesorowi 
Zbigniewowi Wójcikowi 
najwybitniejszemu znawcy dziejów 
Kozaczyzny w dawnej Rzeczypospolitej 
z wyrazami szacunku i sympatii 
Mariusz Drozdowski 
Warszawa 28.03.200853

Pamięci Wujka-Dziadka 
Zbigniewa Wójcika (1922–2014), 
który zafascynował mnie osobą 
Marszałka Piłsudskiego
[Mariusz Kolmasiak]54

IN MEMORIAM
Dedykuję wielkim Uczonym - znawcom i admiratorom Kozaczyzny
mojemu śp. Mistrzowi, prof. Zbigniewowi Wójcikowi
(29 października 1922 r. - 22 marca 2014 r.)
oraz śp. prof. Władysławowi Andrzejowi Serczykowi
(23 lutego 1935 r. - 5 stycznia 2014 r.)
[Teresa Chynczewska-Hennel]55

Dzięki tak zaaranżowanej ekspozycji można było wszechstronnie poznać 
życie i twórczość prof. Zbigniewa Wójcika. Wszystkie zaprezentowane tam 
pamiątki pochodziły ze zbiorów rodzinnych, przy czym większa ich część znajduje 
się obecnie w posiadaniu Mariusza Kolmasiaka. 

Dodać jeszcze warto, że wystawie towarzyszyła ośmiostronicowa broszura  
z tekstem i ilustracjami przybliżającymi życiorys prof. Wójcika. Autorem tekstu  
był wspomniany wyżej współtwórca wystawy, zaś od strony graficznej i technicznej 
publikacja została przygotowana przez pracowników Biblioteki Głównej AJD.

52 Wpis w: „Więź”, 2006, nr 12 (578).
53 Wpis w: M. Drozdowski, Religia i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie 
XVII wieku, Warszawa 2008.
54 Wpis w: M. Kolmasiak, Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy (1818-2014), Częstochowa 
2014. Była to pośmiertna dedykacja wydrukowana na pierwszej stronie książki.
55 Wpis w: T. Chynczewska-Hennel, Kozaczyzna w relacjach dyplomacji papieskiej i weneckiej  
w pierwszej połowie XVII w. [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, 
Białystok 2016 (odbitka).
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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.

ŁUKASZ ĆWIKŁA – historyk, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie 
historia, asystent w Katedrze Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół genealogii i rozsiedlenia 
rodowego szlachty na terenie centralnej Polski oraz struktury własności ziemskiej 
na wspomnianym obszarze. Podejmuje ponadto zagadnienia z zakresu epigrafiki 
i heraldyki.

PIOTR HENDZLIK – historyk, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, przygotowuje 
dysertację poświęconą wojskowej służbie zdrowia z okresu reform Sejmu 
Czteroletniego, pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Stroynowskiego.

ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА ГАЙДАЙ (Olga Michajłowa Gajdaj) – historyk, 
kandydat nauk historycznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Historii 
Narodowego Uniwersytetu Czarnomorskiego im. Piotra Mohyły, specjalizuje się 
w historii Ukrainy, krajoznawstwie, bada działalność stowarzyszenia producentów 
cukru braci Tereszczenko.

ІГОР ДМИТРОВИЧ ФИЦИК (Igor Dymitrowicz Ficik) – historyk, kandydat nauk 
filozoficznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Humaniu im. Pawła Tyczyny, badacz historii 
społecznej i mentalności szlachty Prawobrzeżnej Ukrainy w XIX w.

ĒRIKS JĒKABSONS – historyk, profesor Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze, 
zajmuje się głównie najnowszą historią Łotwy, mniejszościami narodowymi, 
historią wojska łotewskiego oraz stosunkami polsko-łotewskimi w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

ADAM NORBERT JARUGA – historyk, doktor nauk humanistycznych  
w dyscyplinie historia, nauczyciel, strażak, samorządowiec, działacz społeczny. 
Zainteresowania naukowe obejmują historię regionu częstochowskiego oraz 
dzieje pożarnictwa.

KATARZYNA PARKITNA – historyk, doktor nauk humanistycznych  
w dyscyplinie historia, archiwistka w archiwum zakładowym Biblioteki Publicznej 
im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, jej zainteresowania naukowe to historia 
administracji Polski XIX i XX w., historia idei i ideologii w czasie II wojny 
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światowej oraz historia regionalna.

KATARZYNA SUCHARKIEWICZ – historyk sztuki, doktorantka w Instytucie 
Kulturoznawstwa Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie, 
przygotowuje dysertację pod kierunkiem prof. dra hab. Pawła Taranczewskiego. 
Pracownik Muzeum Częstochowskiego, obecnie swoje badania koncentruje wokół 
sztuki regionu częstochowskiego w latach 1918–1989.

JAROSŁAW DURKA – historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik 
nieetatowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciel w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Myszkowie, uczestnik Centralnego 
Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej Władze komunistyczne wobec 
Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989. 

DAMIAN KAŁA – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, absolwent 
Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Specjalizuje się  
w badaniach prosopograficznych nad rycerstwem małopolskim z XII i XIII w. 

MARIUSZ KOLMASIAK – częstochowianin, doktor nauk humanistycznych 
w dyscyplinie historia, adiunkt w Dziale Badań Naukowych Muzeum Łazienki 
Królewskie, absolwent Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowie i kierunku Ochrona Dóbr Kultury w Wyższej Szkole Zarządzania 
w Katowicach. Zajmuje się osobą Józefa Piłsudskiego i związanymi z nim 
miejscami.
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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)
AmP – Akta miasta Piotrkowa (w APPT)
ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie
APB – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
APCz – Archiwum Państwowe w Częstochowie
APK – Archiwum Państwowe w Katowicach
APŁ – Archiwum Państwowe w Łodzi
APO – Archiwum Państwowe w Opolu
APP – Archiwum Państwowe w Poznaniu
APPT – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 
APT – Archiwum Państwowe w Toruniu
APW – 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
CPAHUL – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie 
KDmWiel – Kodeks dyplomatyczny miasta Wielunia (w APP)
KM – Księgi Metrykalne (w AACz)
KZSz – Księgi ziemskie szadkowskie (w AGAD)
LVIA – Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Litewskie Państwowe Archiwum 
Historyczne)
LVVA – Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs (Państwowe Archiwum Historyczne 
Łotwy)
MK – Metryka Koronna (w AGAD)
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 
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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 Lwowie)

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, Bd. 1–36, Breslau 1856–1936.
CMV – Copiarius monasteri ad S. Venceslaum. Diplomatarius Silesiacarum – 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Śląskiego mikrofilm sygn. MF.166, 1-2.
DB – Diplomatische Beyträge zur Unterschung der Schlesischen Rechte und 
Gesichte, Bd. 2, wyd. J.E. Böhme, Berlin 1771
DKiM – Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w., wyd. 
B. Ulanowski, [w:] Archiwum Komisji Historycznej [Polskie] Akademii 
Umiejętności, t. IV, Kraków 1888.
KDDŚ – Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych 
Dolnego Śląska, t. VI, oprac. M. Chmielewska; t. VII, oprac. R. Stelmach, Wrocław 
1993–1995.
KDM – Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. I-IV, wyd. F. Piekosiński, Kraków 
1876–1905
KDMaz – Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wyd. T. Lubomirski, 
Warszawa 1863
KDP – Kodeks dyplomatyczny Polski, t. I–III, wyd. I. Ryszczewski, A. Mruczkowski, 
Warszawa 1847–1858; t. IV, wyd. M. Bobowski, Warszawa 1887
KDW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–III, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 
1879; t. VI, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa-Poznań 1982
„KSt” – „Kurier Stanisławowski”
MPH – Monumenta Poloniae Historica
MPH SN – Monumenta Poloniae Historica Series Novae
MRPS – Matricularum Regni Poloniae Summaria, excussiscodicibus, qui in 
Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 
1905
PDOP – Die Pfandverträge des Deutschen Ordens in Preussen, „ Zeitschrift für 
Ostforschung“ 1992, Bd. 41.
PSB – Polski słownik biograficzny 
RDGŚ – Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Ślasku, t. I, red.  
A. Barciak, K. Müller, Wrocław-Opava 2004
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 
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„WACz” – „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”
ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1-8, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-
Kurasiowa, Kraków-Wrocław 1962–1975
ZDP – Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce, z. 1, wyd. J. Fijałek,
Kraków 1938

Inne:
арк. (аркуш) – karta (opis archiwalny)
вип., вып. – випуск, выпуск (wydanie)
bp – bez paginacji
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)
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
zał. – załącznik
złr – złoty reński
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