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Wstęp

W 2016 r. Instytut Pamięci Narodowej zorganizował kolejną, dziesiątą już Letnią Szkołę Histo-
rii Najnowszej. W tym samym roku odbyła się też piąta edycja jej równoległej zimowej odsłony. 
Jak zwykle, kilkudziesięciu młodych doktorantów i studentów historii oraz nauk pokrewnych miało 
jedyną w swoim rodzaju okazję wysłuchania wystąpień najwybitniejszych polskich wykładowców 
w interesującej ich dziedzinie, przedyskutowania wyników własnych badań w ramach seminarium, 
pogłębienia swoich naukowych kompetencji za sprawą specjalistycznych warsztatów, wreszcie 
przebywania przez cały tydzień w środowisku podobnych sobie młodych ludzi z całego kraju. 
Tym samym projekt Szkoły Historii Najnowszej IPN włączył się w popularny dziś networking, 
przyczyniając się do stworzenia rozbudowanej nieformalnej sieci koleżanek i kolegów, różnią-
cych się wiekiem, poglądami, tematyką i metodologią prowadzonych badań, połączonych jednak 
wspólną pasją do historii najnowszej.

X Letnia Szkoła Historii Najnowszej odbyła się w pałacyku w Palczewie koło Warki w dniach 
od 12 do 17 września 2016 r. Otworzył ją oficjalnie nowo wybrany prezes IPN dr Jarosław Szarek. 
W swoim wystąpieniu podziękował odchodzącym z Instytutu pomysłodawcom i dotychczasowym 
długoletnim organizatorom Szkoły – swemu poprzednikowi dr. Łukaszowi Kamińskiemu oraz 
dyrektor Annie Piekarskiej. Podkreślił też służebne znaczenie Instytutu i stworzonej przezeń 
Szkoły Historii Najnowszej wobec młodego pokolenia historyków. 

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Marek Kornat z Instytutu Historii Polskiej Akade-
mii Nauk i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, znawca świata międzywojennej 
dyplomacji. Jego wystąpienie było poświęcone genezie, podpisaniu oraz konsekwencjom paktu 
Ribbentrop-Mołotow. Tradycyjnie i to, i wszystkie kolejne wystąpienia gości Szkoły zwieńczyła 
przeciągająca się burzliwa dyskusja. W kolejnym wykładzie dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet 
Wrocławski) przedstawił swoje rozważania na temat metodologii badań nad historią najnowszą, 
a także pojęć pamięci i polityki historycznej w kontekście własnych doświadczeń naukowca 
i byłego już szefa IPN. 

W następnym wystąpieniu prof. Antoni Dudek z UKSW (niegdyś współtwórca pionu nauko-
wo-edukacyjnego IPN) postawił kilka tez i hipotez odnoszących się do genezy, przebiegu oraz 
konsekwencji przełomu politycznego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 r. Inny 
doświadczony badacz, także przez lata związany z IPN, prof. Andrzej Paczkowski reprezentujący 
Instytut Studiów Politycznych PAN, zaproponował syntetyczne podsumowanie swoich długolet-
nich pionierskich badań nad strukturami aparatu bezpieczeństwa w PRL. Nieco inną perspektywę 
badawczą przedstawił prof. Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego. Wystąpienie tego historyka 
historiografii i metodologa było poświęcone polityce historycznej Jerzego Giedroycia. 

Profesor Rafał Wnuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współautor i spiritus movens 
monumentalnego Atlasu podziemia niepodległościowego wydanego przez IPN, tym razem zajął 
się w ujęciu krytycznym, a zarazem siłą rzeczy komparatystycznym, odpowiednikami polskich 
„żołnierzy wyklętych”, czyli „leśnymi braćmi” na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jego wykład kore-
spondował z wystąpieniem prof. Grzegorza Motyki z ISP PAN, który po raz kolejny podjął temat 
zbrodni wołyńsko-galicyjskiej OUN-UPA z lat 1943–1945. Ostatni z serii wykładów wygłosił 
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prof. Andrzej Friszke. Tematem jego wystąpienia była, będąca ostatnio przedmiotem nowych 
rewizjonistycznych interpretacji, historia powstania i działalności KSS „KOR”. 

W czasie trwania szkoły odbyły się trzy specjalistyczne warsztaty. Pierwsze, tradycyjnie już 
prowadzone przez Ankę Grupińską, były poświęcone praktycznej stronie oral history, a więc 
metodom i problemom związanym ze zbieraniem i zapisywaniem relacji świadków historii. 
Doświadczony coach (trener personalny) dr Rafał Stefański, pracujący zazwyczaj w środowi-
sku biznesu, reklamy i public relations, poprowadził zajęcia na temat zasad przygotowywania 
i wygładzania wystąpień publicznych i szerzej tajników autoprezentacji. Wreszcie dr Mariusz 
Żuławnik, wicedyrektor Archiwum IPN, poświęcił swoje wystąpienie „wstępowi do badań” 
w zasobie aktowym kierowanej przezeń placówki, dostosowując je przy tym do zainteresowań 
naukowych konkretnych słuchaczy Szkoły Letniej.

Niniejszy tom tradycyjnie zawiera teksty referatów przygotowanych przez uczestników Szko-
ły. Zostały one zaprezentowane i przedyskutowane w trakcie seminariów prowadzonych przez 
jednego z niżej podpisanych (tj. dr. Władysława Bułhaka), a w części też przez prof. Mirosława 
Szumiłę, dyrektora Biura Badań Historycznych IPN i zarazem wykładowcę Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Teksty wystąpień zostały ułożone w porządku chronologicznym. Trzy pierwsze odnoszą 
się do arkanów polityki i polskich ruchów społecznych okresu międzywojennego, sięgając po 
części do XIX w. Anna Wójcik zaprezentowała zatem genezę polskiej myśli pacyfistycznej na 
tle podobnych inicjatyw w Europie w XIX i XX w. Adrian Musiał opisał praktykę lokalnej walki 
politycznej w okresie międzywojennym na przykładzie Częstochowy. Magdalena Gibiec omó-
wiła działania polskiej administracji (w tym służb zajmujących się bezpieczeństwem państwa) 
wobec nielegalnych organizacji ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w pierwszej połowie lat 
trzydziestych XX w. 

Kolejny większy blok wystąpień był poświęcony różnym aspektom funkcjonowania reżimów 
totalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni popeł-
nionych przez obydwu okupantów – niemieckiego i sowieckiego – na ziemiach polskich. Alicja 
Bartnicka przedstawiła zatem genezę i podstawy polityki rasowej Heinricha Himmlera i SS, 
a Paweł Mrowiński ciekawie napisał o teatralizacji terroru na przykładzie egzekucji publicznych 
w Warszawie w latach 1943–1944. Niestety, autorzy trzech kolejnych interesujących wystąpień 
wchodzących w skład omawianego bloku, a mianowicie: Bartosz Janczak (Ocaleni od zagłady 
katyńskiej w obozie jenieckim NKWD w Griazowcu w latach 1940–1941), Krzysztof Łagojda (Sądy 
komunistyczne wobec ofiar Zbrodni Katyńskiej w postępowaniu o uznanie za zmarłego/stwierdze-
nie zgonu. Analiza historyczno-prawna) i Joanna Wolska-Zielińska (Kradzież polskich dzieci na 
przykładzie działalności niemieckich organizacji nazistowskich w okupowanej Polsce w latach 
1940–1945. Powojenna repatriacja i rewindykacja dzieci z Niemiec) nie dostarczyli tekstów 
swoich referatów do niniejszej publikacji.

Zasadniczy blok wystąpień, a co tym idzie tekstów publikowanych w niniejszym tomie, odnosi 
się do dziejów Polski i Polaków już w okresie powojennym. Polsko-czeski badacz Adam Zítek 
zawarł w swoim tekście ciekawą perspektywę komparatystyczną, starając się porównać lokalne 
organizacje antykomunistycznego ruchu oporu w Czechosłowacji i Polsce na przykładzie miast 
Toruń i Žatec. Sylwia Szyc przedstawiła wyniki swych badań nad dziejami stosunków między 
PRL i innymi państwami bloku sowieckiego a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną 
w latach pięćdziesiątych XX w. Judyta Bielanowska przybliżyła kwestię wspólnoty interesów 
klasy rządzącej w PRL, posługując się przy tym nomenklaturą i metodologią nauk politycznych. 

Kolejny artykuł wyszedł spod pióra współredaktora tomu Przemysława Pazika. Autor postawił 
w nim pytania badawcze odnoszące się do historii i europejskiego kontekstu myśli politycznej 
katolików świeckich w latach 1945–1948. Z kolei Przemysław Mrówka, jeden z najaktywniej-
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szych uczestników Szkoły, napisał o Centralnym Zespole do Walki z Nadużyciami i Korupcją 
w latach 1957–1958 jako o niezbyt udolnej próbie polepszenia wizerunku PZPR po Październi-
ku ’56. Filip Gończyński-Jussis zajął się sowiecką astronautyką w propagandzie PRL w latach 
1957–1966. 

Ostatnia grupa artykułów dotyczy okresu od lat siedemdziesiątych do dziewięćdziesiątych 
XX w. Kamila Świdzińska poświęciła swój tekst problemowi zjednoczenia Niemiec widzianemu 
oczami polskiej publicystyki emigracyjnej w Wielkiej Brytanii w latach 1970–1990. Z kolei Łukasz 
Szkwarek zaproponował ciekawe studium przypadku w postaci opisu przebiegu protestu uczniów 
Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie w dniach 28 października – 3 listopada 1980 r., niejako na 
marginesie ogólnopolskich wydarzeń roku 1980. Ewelina Ślązak przybliżyła związki artystów 
niezależnych i Kościoła na przykładzie Łodzi w latach osiemdziesiątych XX w. 

Niestety w tomie zabrakło tekstu interesującego wystąpienia Aleksandry Wierzchowskiej, 
która w Palczewie mówiła o turystyce jako o elemencie specyficznej polityki historycznej PRL 
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1970, a także Patrycji Ratyńskiej, która zajęła się rolą 
tzw. miejsc pamięci w polityce historycznej. 

Władysław Bułhak, Przemysław Pazik
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Wykaz skrótów

AAN –  Archiwum Akt Nowych w Warszawie
AIPN –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
AIPN By –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy
AIPN Gd –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku  
AIPN Ld –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
AK –  Armia Krajowa
AKKS –  Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
AP –  Archiwum Państwowe [miasto]
BBC –  British Broadcasting Corporation, Brytyjska Korporacja Nadawcza
BP –  Biuro Polityczne
CDIAUL –  Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrainy u Lwowi, Centralne 

Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
CDU –  Christlich Demokratische Union Deutschlands, Unia Chrześcijańsko- 

-Demokratyczna Niemiec
ChRL –  Chińska Republika Ludowa
CKKP –  Centralna Komisja Kontroli Partyjnej
CSU –  Christlich-Soziale Union in Bayern, Chrześcijańska Unia Społeczna 

w Bawarii
DALO –  Derżawnyj Archiw Lwiwskoj Obłasti, Państwowe Archiwum Obwodu 

Lwowskiego 
„DPiDŻ” –  „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”
DSZ –  Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
DŚ –  „Dookoła Świata”
EWG –  Europejska Wspólnota Gospodarcza
FDP –  Freie Demokratische Partei, Wolna Partia Demokratyczna
FRD –  Federacja Ruchów Demokratycznych
GG –  Generalne Gubernatorstwo
IPN –  Instytut Pamięci Narodowej
ISP –  Instytut Studiów Politycznych (PAN)
JOPO –  Judexova odbojová protikomunistická organizace, Antykomunistyczna 

organizacja ruchu oporu im. Judeksa 
KC PZPR –  Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KOR –  Komitet Obrony Robotników
KPCz –  Komunistyczna Partia Czechosłowacji
KPN –  Konfederacja Polski Niepodległej
KPP –  Komunistyczna Partia Polski
KPZR –  Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
KPZU –  Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
KRLD –  Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
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KSS „KOR” –  Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
KW –  Komitet Wojewódzki
MO –  Milicja Obywatelska
„MP” –  „Myśl Polska”
MRP –  Mouvement Républicain Populaire, Ludowy Ruch Republikański 

(Francja)
MSW –  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MUBP –  Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
NATO –  North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu 

Północnoatlantyckiego
NKW –  Narodowy Komitet Wyborczy
NPR –  Narodowa Partia Robotnicza
NRD –  Niemiecka Republika Demokratyczna
NRF –  Niemiecka Republika Federalna  
NSDAP –  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza
NSZZ –  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
NZW –  Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
ONZ –  Organizacja Narodów Zjednoczonych
OUN –  Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
PAN –  Polska Akademia Nauk
PCK –  Polski Czerwony Krzyż
PGR –  Państwowe Gospodarstwo Rolne
PKF –  Polska Kronika Filmowa
POP –  Podstawowa Organizacja Partyjna
PP –  Policja Państwowa
PPR –  Polska Partia Robotnicza
PPS –  Polska Partia Socjalistyczna
PRL –  Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRW „NiD” –  Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja”
PSL –  Polskie Stronnictwo Ludowe
PSPLN –  Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Ligi Narodów 
PSPP –  Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pokoju
PZPR –  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RFN –  Republika Federalna Niemiec
ROPCiO –  Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
RP –  Rzeczpospolita Polska
SA –  Die Sturmabteilungen der NSDAP, Oddziały Szturmowe NSDAP
SB –  Służba Bezpieczeństwa
SKMA „Odrodzenie” –  Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”
SM –  „Sztandar Młodych”
SN –  Stronnictwo Narodowe
SP –  Stronnictwo Pracy
SPD –  Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Socjaldemokratyczna Partia 

Niemiec
SS –  Die Schutzstaffeln der NSDAP, Sztafety Ochronne NSDAP
StB –  Státní bezpečnost, Urząd Bezpieczeństwa Państwa (CSRS) 
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TASS –  Informacyonnoje Agientstwo Rossii TASS, Rosyjska Agencja Prasowa 
TASS

TL –  „Trybuna Ludu”
TP –  „Tygodnik Powszechny”
„TP” –  „Tydzień Polski”
UB –  Urząd Bezpieczeństwa 
UKSW –  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
UNDO –  Ukrajinśke nacionalno-demokratyczne objednannia, Ukraińskie 

Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne
UNESCO –  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury

UPA –  Ukraińska Powstańcza Armia
USA –  United States of America, Stany Zjednoczone Ameryki 
UTC –  Universal Time Coordinated, uniwersalny czas koordynowany
UWO –  Ukraińska Wojskowa Organizacja
WiN –  Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
WSR –  Wojskowy Sąd Rejonowy
WUSW –  Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
ZHP –  Związek Harcerstwa Polskiego
ZR –  Zarząd Regionu 
ZSL Warcino –  Zespół Szkół Leśnych w Warcinie
ZSRR –  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZSRS –  Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich 
ZWZ-AK –  Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa
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Anna Wójcik 
Akademia Jana Długosza w Częstochowie

Działalność organizacji pacyfistycznych 
w Europie w XIX i na początku XX wieku 
ze szczególnym uwzględnieniem ziem 
polskich – wybrane zagadnienia

Problematyka wojny i pokoju należy do istotnych kwestii zarówno teoretycznych, jak i prak-
tycznych. Problem stosowania przemocy istniał już u zarania dziejów i nie przestał być aktualny 
do dzisiaj, a tradycje wojenne głęboko zapuściły korzenie w świadomości narodów. Od stuleci 
pojawiają się i jednostki, i grupy usiłujące zaprowadzić pokój między narodami. Jeśli jednak 
spojrzymy na ten problem w kontekście dziejów ludzkości, to postawy kwestionujące wojnę 
i przemoc jako sposoby rozwiązywania sporów między zwaśnionymi stronami, negujące zasadność 
walki, wreszcie opowiadające się przeciwko używaniu siły, wydają się relatywnym novum. Nie 
oznacza to oczywiście, że w czasach historycznych nie istniały doktryny i nurty głoszące poglądy 
pacyfistyczne. Postulaty zakończenia bądź ograniczenia wojen i zapewnienia ludzkości trwałego 
pokoju propagowali filozofowie i myśliciele społeczni, reformatorzy i utopiści wielu epok, nadając 
im historycznie zmienną treść i różny sens społeczny. Idee pokojowe i pacyfistyczne występowały 
i nadal występują w różnych doktrynach religijnych i są podstawą wielu systemów religijnych 
świata. Niemniej jednak dopiero wiek XIX przyniósł upowszechnienie postaw pacyfistycznych, 
a wiek XX nadał im ramy ruchów społecznych.

Jako pierwszy dziejami pacyfizmu w sposób kompleksowy zajął się brytyjski i kanadyjski 
historyk Peter Brock. W 1991 r. opublikował on obszerną, dwutomową historię pacyfizmu, będą-
cą zwieńczeniem jego wieloletnich badań. W książce Freedom from Violence. Sectarian Non-
resistance from the Middle Ages to the Great War Brock prezentuje rozwój idei pacyfizmu na tle 
wydarzeń historycznych jako pewien szczególny ich nurt czy aspekt. Nie jest to jednak historia 
idei pacyfistycznych ani intelektualnych czy praktycznych zmagań na rzecz pokoju, lecz historia 
wyznań, ruchów i jednostek z zasady odrzucających udział we wszystkich wojnach1. Na gruncie 
polskim historią ruchów pacyfistycznych zajmował się Wojciech Modzelewski2. Praca Jacka 
Ślusarczyka Idea pokoju w polskiej i europejskiej myśli politycznej do 1939 roku jest natomiast 
syntezą, omawiającą ewolucję poglądów na sposoby rozwiązywania problemów wojny i pokoju3. 

Zakreślając obszar zainteresowań niniejszego opracowania, wypada na wstępie usystematyzo-
wać i wyjaśnić podstawowe dla niego pojęcie pacyfizmu. Pierwotne koncepcje pokojowe i pacy-
fistyczne wywodziły się z tradycyjnych przekonań religijnych i moralnych, skupiając się wokół 

1 P. Brock, Freedom from Violence. Sectarian Nonresistance from the Middle Ages to the Great War, Toronto 
1991; idem, Freedom from War. Nonsectarian Pacifism 1814–1914, Toronto 1991; idem, Pacifism in Europe to 
1914, Princeton, New Jersey, 1972; P. Brock, N. Young, Pacifism in the Twentieth Century, New York 1999.
2 W. Modzelewski, Pacyfizm. Wzory i naśladowcy, Warszawa 2000; idem, Pacyfizm i okolice, Warszawa 1995; 
idem, Pacyfizm w Polsce, Warszawa 1996. 
3 J. Ślusarczyk, Idea pokoju w polskiej i europejskiej myśli politycznej do 1939 roku, Warszawa 1995.
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zagadnienia pokojowego współżycia między ludźmi. Poszukiwały one pokoju między narodami 
czy państwami, odwołując się do zasad moralnych. Koncepcje te, a następnie ruchy pokojowe, 
które ukształtowały się w XIX w., biorące za punkt wyjścia swojej działalności podstawowe 
kryteria moralne, bazowały na różnych systemach filozoficznych. Ruchom tym należy przypisać 
wiele sukcesów w dziedzinie kodyfikacji zagadnień związanych z pokojowym współżyciem 
i współpracą państw i narodów. 

Chociaż badania nad zagadnieniem pacyfizmu trwają od dawna, trudno o jednolitą definicję 
tego pojęcia. Wobec całej różnorodności postaw i poglądów wobec wojny i pokoju podstawowym 
problemem jest sformułowanie jednej, pełnej definicji pojęcia pacyfizmu, która syntetycznie 
ujmowałaby całą złożoność tego zjawiska. W literaturze przedmiotu można spotkać różnorodne 
koncepcje i próby wyjaśnienia tego pojęcia, koncentrujące się na różnych jego aspektach. Termin 
„pacyfizm” po raz pierwszy został użyty w 1901 r. przez Emiliena Arnauda, który na łamach 
gazety „L’Indépendance Belge”4 zastosował go w znaczeniu pokojowego rozwiązywania spornych 
kwestii, zwolenników takiego postępowania nazwał zaś „pacyfistami”5. 

Brock w swoim dwutomowym dziele Freedom from Violence. Sectarian Nonresistance from 
the Middle Ages to the Great War opublikowanym w 1991 r. podejmuje tematykę historii pacy-
fizmu, jego teorii, typów i trendów rozwojowych. Autor omawia różne odmiany pacyfizmu, 
w tym także pacyfizm absolutny. Jest on definiowany jako osobista, motywowana moralnie 
odmowa udziału w jakiejkolwiek wojnie czy walce zbrojnej, również obronnej i wyzwoleńczej, 
a szerzej – aktywności związanej z procesem prowadzenia wojny6. Zdaniem Brocka, w centrum 
ideologii pacyfistycznej znajduje się osobista odpowiedzialność jednostki, która z przyczyn 
moralnych podejmuje decyzję o odmowie współpracy przy jakichkolwiek działaniach zbrojnych. 
Stanowisko pacyfistyczne pojawia się co prawda jako istotny i niejednakowy komponent bardzo 
różnych światopoglądów, ale jego esencjonalną i niezmienną częścią jest sprzeciw sumienia 
dotyczący udziału w wojnie7. 

Już od średniowiecza można wskazać działania zmierzające do osiągnięcia i utrzymania poko-
ju (np. koncepcja wojny sprawiedliwej), ale to wiek XIX przynosi upowszechnienie się postaw 
pacyfistycznych. Wówczas pojęcie to zaczęto odnosić także do rozwijającej się działalności na 
rzecz utrzymania trwałego pokoju oraz porozumienia między państwami i narodami. Prowadzi-
ły ją powstające w tym czasie pierwsze organizacje i stowarzyszenia pokojowe, które stawiały 
sobie za cel popieranie pokoju między narodami. Od tego czasu nabierają znaczenia różnorakie 
dążenia praktyczne zmierzające do zapobiegania wojnom i utrzymania pokoju, np. rozwijanie 
prawa międzynarodowego i zakładanie instytucji służących pokojowemu rozstrzyganiu sporów 
między państwami. Po okresie wojen napoleońskich tworzona przez wieki teoria pokoju nabrała 
nowego znaczenia jako podstawa kształtującego się wówczas ruchu pacyfistycznego, tj. „zorgani-
zowanego, ale bardzo zróżnicowanego wewnętrznie ruchu społeczno-politycznego propagującego 
pokój i potępiającego wszystkie wojny (także rewolucje i wojny wyzwoleńcze) oraz stosowanie 
przemocy w ogóle”8. 

Instytucjonalnymi strukturami tego ruchu stały się powstające od początku XIX w. stowarzy-
szenia i organizacje pacyfistyczne. Pierwsze z nich utworzono w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii bezpośrednio po zakończeniu wojen napoleońskich i obrad kongresu wiedeńskiego. 
14 sierpnia 1815 r. przemysłowiec David Low Dodge utworzył Nowojorskie Stowarzyszenie 

4 S.E. Cooper, Patriotic Pacifism. Waging War on War on Europe 1815–1914, Oxford 1991, s. 111.
5 M. Sala, Bertha von Suttner (1843–1914). Życie i działalność na rzecz pokoju, Toruń 2009, s. 100.
6 W. Modzelewski, Pacyfizm i okolice…, s. 9.
7 Idem, Pacyfizm. Wzory…, s. 23.
8 J. Ślusarczyk, Idea pokoju…, s. 8. 



15

Pokoju (New York Peace Society, NYPS). W tym samym czasie podobne organizacje powstały 
również w Filadelfii i Bostonie, a kilka lat później w USA działało już około pięćdziesięciu takich 
stowarzyszeń. W 1828 r. połączyły się one w centralne Amerykańskie Stowarzyszenie Pokoju 
(American Peace Society)9. 

Pierwszą organizacją pacyfistyczną w Europie było założone 14 czerwca 1816 r. w Londynie 
z inicjatywy Williama Allena kwakierskie Religijne Towarzystwo Przyjaciół, zwane też Londyń-
skim Stowarzyszeniem Pokoju (London Peace Society). Zapoczątkowało ono ruch obrońców 
pokoju w jego nowoczesnej odmianie i wywarło zasadniczy wpływ na powstawanie kolejnych 
krajowych organizacji tego typu10. Jak zwracał uwagę Jan Gottlieb Bloch11, pierwsze stowarzy-
szenia orędowników pokoju zawiązywały się samodzielnie, motywowane wyłącznie ideą pokojo-
wego współistnienia państw i narodów, a nie chęcią współzawodnictwa czy z inspiracji jakiegoś 
rządu12. Przekonanie to znalazło swoich zwolenników, którzy rozpowszechniali idee pokojowe 
w broszurach i gazetach, a tłumaczenie ich publicystyki na języki obce pozwoliło propagować 
myśl pacyfistyczną również wśród cudzoziemców.

Kolejne lata XIX w. przynoszą powstanie, głównie w Europie Zachodniej i Stanach Zjed-
noczonych, kilkuset stowarzyszeń i organizacji, głoszących hasła pokoju międzynarodowego 
i optujących za pokojowym rozstrzyganiem sporów między państwami13. W Niemczech powstał 
wówczas Związek Niemiecki (Der Deutsche Bund). W 1821 r. we Francji utworzono Stowa-
rzyszenie Moralności Chrześcijańskiej (Société de la Morale Chrétienne), skupiające w swoich 
szeregach głównie dziennikarzy i działaczy społecznych. Dwadzieścia lat później, w 1841 r., za 
sprawą jednego z jego aktywnych działaczy – Alphonse de Lamartine’a – w Paryżu powołano 
organizację o zasięgu ogólnokrajowym – Komitet na rzecz Pokoju (Comité de la Paix)14. 

W 1843 r. z inicjatywy angielskich i amerykańskich działaczy pokojowych w Londynie odbył 
się Międzynarodowy Kongres Obrońców Pokoju. Zgromadził ponad trzystu delegatów z USA, 
Francji i Wielkiej Brytanii. Postanowili oni zwrócić się do rządów wszystkich państw z apelem 
o niestosowanie wojny jako środka działań politycznych oraz z propozycją dołączania do trak-
tatów międzynarodowych odpowiedniego paragrafu mówiącego o rozstrzyganiu ewentualnych 
spornych kwestii za pomocą mediacji jednego lub kilku wybranych krajów15. 

Następne zgromadzenie pacyfistów odbyło się w Brukseli we wrześniu 1848 r. Było ono 
okazją do spotkania czołowych przedstawicieli ruchu pokojowego z Anglii, Francji, USA, Belgii 
i Holandii, po raz pierwszy pojawiła się też reprezentacja kobiet16. Kongres uznał m.in., że wojna 
nie jest środkiem do osiągania celów politycznych, jej wywołanie określano jako ciężkie prze-
stępstwo. Postulowano powołanie sądu, który byłby właściwy do rozstrzygania spornych kwestii 
między państwami, a także opracowanie i wprowadzenie w życie kodeksu prawa międzynarodo-
wego17. Postulaty te podtrzymano i powtórzono na odbywającym się w kolejnym roku w Paryżu 
II Międzynarodowym Kongresie Pokoju. W jego obradach wzięła udział duża reprezentacja 

9 P. Brock, Freedom from War…, s. 36–37.
10 Ibidem, s. 21–25.
11 Jan G. Bloch (1836–1902) – warszawski bankier, filantrop, pacyfista, nazywany królem cukru oraz giełdy i kolei 
żelaznych.
12 J.G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym ekonomicznym i politycznym, wybór i red. G.P. Bąbiak, 
Warszawa 2005, s. 17.
13 W. Modzelewski, Pacyfizm. Wzory…, s. 48.
14 K. Fiedor, Niemiecki Ruch Obrońców Pokoju 1892–1933, Wrocław 1993, s. 8.
15 J.G. Bloch, Przyszła wojna…, s. 18.
16 M. Sala, Bertha von Suttner…, s. 109.
17 J.G. Bloch, Przyszła wojna…, s. 19.
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pacyfistów z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Szwecji, co świadczyło o szybkim rozprzestrzenianiu 
się idei pokojowych w Europie18. 

Kolejny, III Międzynarodowy Kongres Pokoju, odbywający się we Frankfurcie nad Menem 
w 1850 r., z jeszcze większą stanowczością opowiedział się za ideą powszechnego pokoju. Rezul-
tatem jego obrad było wypracowanie dokumentu, w którym uczestnicy domagali się od polityków 
europejskich wychowywania młodzieży w duchu tolerancji, redukcji armii i rezygnacji z dalszych 
zbrojeń oraz wyeliminowania haseł nienawiści do innych narodów. Kongres we Frankfurcie 
przyczynił się również do powstania w 1850 r. pierwszej znaczącej organizacji pacyfistycznej 
w Niemczech – Królewieckiego Stowarzyszenia Pokoju (Königsberger Friedensgesellschaft). 
Głoszone przez nią hasła: poszanowania praw obywatelskich, zmniejszenia liczebności armii 
i ograniczenia samowoli pruskiej administracji, zaniepokoiły jednak władze lokalne, które nie-
bawem wydały zakaz działalności tej organizacji19. 

Widać zatem, że w połowie XIX stulecia mamy do czynienia z przeniesieniem idei pacyfi-
stycznych na płaszczyznę działalności praktycznej. Pokojowe hasła są głoszone już nie tylko 
w cieniu gabinetów polityków, lecz także za pośrednictwem stowarzyszeń, organizacji i kon-
gresów, a potrzeba zaniechania wojen w stosunkach międzynarodowych staje się zrozumiała dla 
szerokich mas społecznych. Jak zauważa Jan G. Bloch: „Dyplomacya i w ogóle rządy doszły do 
przekonania, że nie zawsze można krępować lub pomijać opinię publiczną, gdyż ta posiada dość 
siły moralnej dla obrony swych dążeń. Zważywszy, że opinia publiczna prawie wszędzie uzbraja 
się przeciwko militaryzmowi, mężowie stanu zaczęli działać w kierunku zgodnym z tą widoczną 
dla wszystkich skłonnością społeczeństw współczesnych”20.

W latach pięćdziesiątych XIX w. mamy do czynienia z pogorszeniem się sytuacji europej-
skiego ruchu pokojowego. Zwoływane w latach 1851–1853 kongresy pokojowe nie zapobiegły 
wybuchowi wojny krymskiej w lipcu 1853 r. Dla rozwoju ruchu pacyfistycznego ważne było 
utworzenie w 1864 r. w Genewie, z inicjatywy Szwajcara Henri Dunanta, Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża (Comité International de la Croix-Rouge)21. Nie była to, co prawda, 
organizacja pacyfistyczna, jednakże swoim działaniem i autorytetem znacząco oddziaływała na 
przeciwników wojny i była przez nich traktowana jako prekursorka stowarzyszeń pokojowych. 
Ogromnego znaczenia nabrała również podpisana 22 sierpnia 1864 r. konwencja genewska – układ 
międzynarodowy regulujący sposób postępowania z rannymi lub wziętymi do niewoli żołnie-
rzami22. 

Przełomowy dla rozwoju i działalności ruchu pokojowego okazał się rok 1867. Powołano 
wówczas do życia kilkanaście organizacji i stowarzyszeń przeciwników wojny. W Ameryce Pół-
nocnej powstały Powszechna Unia Pokoju (Universal Peace Union) i kwakierskie Stowarzyszenie 
Pokoju (Peace Association of Friends), we Francji – katolicko-konserwatywna Międzynarodowa 
i Stała Liga Pokoju (Ligue Internationale pour la Paix) i Francuskie Stowarzyszenie Arbitrażu 
Międzynarodowego (Société Française d’Arbitrage International), założone przez Frédérica 
Passy’ego. 12 września 1867 r. w Genewie założono Międzynarodową Ligę Pokoju i Wolności 
(Ligue Internationale pour la Paix et la Liberté), w krótkim czasie liczba jej członków przekro-
czyła 60 tys.23 Organizacje te zapoczątkowały zwoływanie kongresów pacyfistycznych o zasięgu 

18 K. Fiedor, Niemiecki Ruch Obrońców Pokoju…, s. 9.
19 Ibidem, s. 15–16; J. Ślusarczyk, Idea pokoju…, s. 37.
20 J.G. Bloch, Przyszła wojna…, s. 21.
21 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, hasło: Dunant Henri, Warszawa 1995, s. 143.
22 Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, red. L. Gelberg, Warszawa 1954, t. 1, 
s. 105–106.
23 J.G. Bloch, Przyszła wojna…, s. 23.
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ogólnoświatowym oraz postawiły sobie za cel zbliżenie, a w przyszłości zjednoczenie państw 
i narodów Europy.

Kolejną cezurą w dziejach ruchu pokojowego był okres po zakończeniu wojny francusko-
-pruskiej z lat 1870–1871. W tym czasie dwa potężne europejskie państwa, uważane wówczas za 
bardzo postępowe, prowadziły ze sobą morderczą walkę, burząc cały dotychczas zgromadzony 
dorobek myśli pacyfistycznej i zadając dotkliwy cios propagandzie pokoju. Dodatkowym czynni-
kiem, który wpłynął na zachwianie się idei pacyfistycznych, było to, że Francuzi we wspomnianej 
wojnie utracili dwie prowincje, był to więc dla nich „niesprawiedliwy pokój”, który w kolejnych 
latach stał się pretekstem do działań rewanżystowskich, o charakterze militarnym. Zwołany 
w 1872 r. w Lugano kongres różnił się już od poprzednich i nie odbił się tak szerokim echem 
w środowisku międzynarodowym24. 

Okres odprężenia w stosunkach francusko-pruskich nastąpił około roku 1874. Wtedy to zaczęły 
powstawać kolejne instytucje i stowarzyszenia pacyfistyczne oraz instytucje do rozstrzygania 
konfliktów międzynarodowych: w Niemczech – Stowarzyszenie do spraw Reformy i Kodyfikacji 
Prawa Międzynarodowego (Gesellschaft für Reform und Kodifikation des Völkerrechts) oraz 
założone w 1874 r. Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Międzynarodowego Pokoju (Die Deutsche 
Gesellschaft für Internationalen Frieden). W 1873 r. w Belgii, w Gandawie, zaczął działać Instytut 
Prawa Międzynarodowego (Institut de droit International), a w 1887 r. utworzono Stowarzyszenie 
Młodych Przyjaciół Pokoju (Association des Jeunes Amis de la Paix). W Anglii prace na rzecz 
pokoju rozpoczęły w tym czasie powołana przez Williama Randala Cremera Międzynarodowa 
Liga Arbitrażowa (International Arbitration League) oraz założone w 1880 r. Międzynarodowe 
Towarzystwo Arbitrażu i Pokoju (International Arbitration and Peace Association). Ponadto idee 
pokoju propagowały: Szwedzkie Stowarzyszenie na rzecz Pokoju (Svenska freds- och skiljedoms-
föreningen) (1883), Belgijskie Towarzystwo Arbitrażu i Pokoju (Société Belge de l’Arbitrage et de 
la Paix) (1889), Duńskie Stowarzyszenie Pokojowe (Dansk Fredssamfund) (1882) oraz wyłoniona 
z Londyńskiego Stowarzyszenia Pokoju (London Peace Society) – Organizacja Kobiet na rzecz 
Pokoju (Women’s Auxiliary of the Peace Association)25. Warto zauważyć, że nowo powstałe stowa-
rzyszenia w swych postulatach coraz częściej podkreślały konieczność usystematyzowania prawa 
międzynarodowego w kwestii pokojowych sposobów rozstrzygania sporów między państwami. 

Rok 1878 przyniósł kongres zwołany w celu zorganizowania „Powszechnej federacyi pokoju” 
i wspólnego wypracowania zasad przewodnich dla dalszej działalności ruchu. Kongres stwierdził, 
że idea ruchu dałaby się najpełniej urzeczywistnić, gdyby jej sprawą zajęły się organy prawodaw-
cze, które mają wpływ na rządy swoich krajów, by przy rozstrzyganiu spornych kwestii między 
państwami korzystały one z sądów rozjemczych. Wiązało się to z postulatem utworzenia trybunału 
międzynarodowego, w którego skład wchodziłoby po dwóch przedstawicieli każdego państwa, 
wybieranych co roku przez zgromadzenia prawodawcze26. 

Koniec lat osiemdziesiątych XIX w. to okres wzmożonej działalności ruchu pokojowego. 
W 1888 r. zainicjowano działalność Unii Międzyparlamentarnej – organizacji zrzeszającej przed-
stawicieli parlamentów różnych krajów. Do jej głównych zadań należało działanie na rzecz pokoju 
i współpracy międzynarodowej. Rok później, w dniach 23–27 czerwca 1889 r., w Paryżu odbył 
się I Ogólnoświatowy Kongres Pokoju. Wzięło w nim udział około stu delegacji różnych związ-
ków i stowarzyszeń pokojowych27. Od 1889 r. odbywały się konferencje międzyparlamentarne, 
w których uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajowych parlamentów. Były to nie tylko 

24 Ibidem, s. 28.
25 K. Fiedor, Niemiecki Ruch Obrońców Pokoju…, s. 10.
26 J.G. Bloch, Przyszła wojna…, s. 30.
27 M. Sala, Bertha von Suttner…, s. 112.
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kongresy pokoju, zrzeszające ludzi bez żadnego mandatu, pozbawionych realnego wpływu na 
decyzje polityczne, lecz także spotkania osób mających władzę. Przystępując do programu krze-
wienia zasad powszechnego pokoju i propagowania sądownictwa polubownego, zobowiązywały 
się one do obrony tych szlachetnych idei w swoich parlamentach. 

Zgromadzenia tych konferencji przeplatały się z obradami kongresów pokojowych, często były 
one organizowane w tych samych miejscach, na kilka dni przed kongresami lub po nich. Można 
uznać, że były to urzędowe kongresy, które działały równolegle i wspierały zjazdy przyjaciół 
pokoju o bardziej prywatnym charakterze28. Takie kongresy międzyparlamentarne odbywały się 
niemal rokrocznie, aż do 1914 r. Ich organizacją zajmowało się powołane w Bernie w 1892 r. 
Międzynarodowe Biuro Pokoju, które utrzymywało stosunki ze wszystkimi towarzystwami 
pokojowymi. Na jego forum rozstrzygano kwestie dotyczące konfliktów międzynarodowych29. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych utworzono ogólnokrajowe stowarzyszenia pokojowe w Austrii 
(1891), Niemczech (1892) i na Węgrzech (1895). 

Dużym sukcesem pacyfistów było też przyczynienie się do zwołania w maju 1899 r. I Haskiej 
Konferencji Pokojowej. Celem tego spotkania polityków, prawników i dyplomatów było utworze-
nie trybunału arbitrażowego i podjęcie postanowień dotyczących redukcji armii i rozbrojenia. Na 
konferencji nakreślono zasadniczy kierunek rozwoju ruchu pacyfistycznego na najbliższe lata oraz 
przyjęto konwencje: w sprawie pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych, w sprawie 
praw i zwyczajów wojny lądowej oraz dotyczącą objęcia wojny morskiej zasadami konwencji 
genewskiej z 29 sierpnia 1864 r. Były one przykładem przełożenia się idei pacyfistycznych na 
decyzje wielkich mocarstw30.

Zwolennicy pokoju nie zaniedbywali także dalszego tworzenia instytucjonalnych struktur dla 
swojej działalności. Oprócz wspomnianych już konferencji międzyparlamentarnych i kongresów 
należy także wymienić Instytut Prawa Międzynarodowego. Składał się on z filozofów, prawni-
ków, ekonomistów, którzy nie będąc oficjalnymi przedstawicielami swoich krajów, zbierali się 
corocznie, by rozstrzygać sporne zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego. Prace Instytutu, 
w założeniu jego twórców, miały na celu zapewnienie pokoju i zmniejszenie nieszczęść, jakie 
niesie ze sobą wojna31.

Jan G. Bloch przyczynił się do powstania w 1902 r. w Lucernie Międzynarodowego Muzeum 
Wojny i Pokoju (Musée de la Guerre et de la Paix), które miało swoją w siedzibę w kupionym 
przez niego na ten cel budynku32. Natomiast rok później w Monako utworzono Międzynarodowy 
Instytut Pokoju (Institut International de la Paix). Nowe stowarzyszenia zaczęły też powstawać 
w latach 1906–1907 na ziemiach polskich – w Warszawie i Krakowie.  

Za twórcę polskiej nowoczesnej idei pacyfizmu uznaje się dr. Józefa Polaka33. Z wykształcenia 
lekarz higienista, słynący w środowisku lekarskim z niezwykłej aktywności zawodowej i społecz-
nej w dziedzinie szerzenia higieny, postanowił poświęcić się też praktycznej działalności na rzecz 
pokoju34. W 1905 r. w Warszawie przystąpił on do organizowania pierwszego polskiego zespołu 
do spraw pokoju. Zaczął od przeprowadzenia konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami 
pacyfizmu w Europie. Uzyskawszy od nich zatwierdzenie statutu, utworzył w czerwcu 1906 r. 

28 K. Richet, Wojny i pokój. Studyum nad kwestyą międzynarodowego pokoju i sądu rozjemczego, tłum. S.T. Szczu-
towski, Warszawa 1904, s. 105–106.
29 Ibidem, s. 106.
30 W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815–1945, Warszawa 2003, s. 179–180.
31 K. Richet, Wojny i pokój…, s. 107–108.
32 R. Kołodziejczyk, Jan Bloch (1836–1902). Szkic do portretu „króla polskich kolei”, Warszawa 1983, s. 240.
33 Choć Jan Bloch jako pierwszy zajął się ideą polskiego pacyfizmu, to Józef Polak doprowadził do sformalizo-
wania ruchu pokojowego w Polsce, powołując Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pokoju.
34 M. Demel, W służbie Hygei i Syreny. Życie i dzieło dr. Józefa Polaka, Warszawa 1970, s. 123.
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Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pokoju, które w niedługim czasie zostało zarejestrowane 
w Międzynarodowym Biurze Pokoju i nawiązało kontakty z wybitnymi instytucjami i działaczami 
pokojowymi na całym świcie. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pokoju brało udział we wszyst-
kich niemal kongresach międzynarodowych, rokrocznie poszerzając grono swoich delegatów, 
a przed wybuchem I wojny samo często organizowało konferencje i zjazdy przyjaciół pokoju35. 

Ważnym organem prasowym PSPP był wydawany przez Władysława Świętopełka Zawadz-
kiego kwartalnik „Ludzkość”, ukazujący się od marca 1911 do grudnia 1914 r.36 Pismo szeroko 
informowało o europejskim i światowym ruchu pokojowym, zawierało także opisy bratnich 
stowarzyszeń w innych zaborach. W pierwszych latach swojej działalności PSPP założyło bliź-
niaczą organizację w Krakowie, a w 1908 r. z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Pokoju 
w Kijowie, wzorujące się na statucie PSPP. Należy podkreślić, że głoszenie idei pokojowych 
w kraju, który nadzieje na odzyskanie niepodległości wiązał właśnie z wybuchem wojny, nie 
było łatwym zadaniem. 

* * *
Ruch pacyfistyczny przed I wojną nie był jednolity. Skupiał osoby pochodzące z różnych 

środowisk społecznych, mające różne przekonania polityczne i światopoglądowe, odmiennie 
interpretujące idee i hasła pokojowego rozwiązywania problemów międzynarodowych oraz 
inaczej postrzegające środki do realizacji stawianych celów. Z uwagi na te różnice można w nim 
wyróżnić cztery podstawowe odłamy.

Przedstawiciele pierwszego z nich chcieli rozwiązywać sporne problemy międzynarodowe, 
kierując się zasadami religijnymi. Powoływali stowarzyszenia i organizacje o charakterze konser-
watywno-chrześcijańskim, ogólnie religijnym. Tę grupę reprezentowali m.in. kwakrzy, zwolennicy 
filozofii Lwa Tołstoja, a na gruncie europejskim Stowarzyszenie Moralności Chrześcijańskiej37.

Drugi nurt ruchu pacyfistycznego uznawał, że zło jest skutkiem zacofania i ciemnoty wielu krę-
gów społecznych. Domagał się podjęcia wysiłków zmierzających do zmiany systemu wychowania 
młodzieży, potępiał propagandę wojenną i nacjonalistyczną, rozpowszechniał hasła anty wojenne 
oraz nawoływał do współpracy międzynarodowej. Jego reprezentanci to m.in.: Powszechna 
Unia Pokoju, Stowarzyszenie dla Pokoju, Międzynarodowa Liga Pokoju i Wolności, Austriackie 
Towarzystwo Pokoju oraz Niemieckie Towarzystwo Pokoju38.

Największą liczbę zwolenników miał przed 1914 r. kierunek prawniczo-liberalny. Jego przed-
stawiciele opowiadali się za rozstrzyganiem sporów za pomocą umów i traktatów obowiązujących 
wszystkie strony konfliktu oraz podejmowali badania naukowe w zakresie prawa międzynarodo-
wego. Ten odłam ruchu stanowili głównie naukowcy, prawnicy, działacze polityczni, społeczni 
i kulturalni, zrzeszeni m.in. w Stowarzyszeniu na rzecz Reformy i Kodyfikacji Prawa Między-
narodowego (Gesellschaft für Reform und Kodifikation des Völkerrechts), Instytucie Prawa 
Międzynarodowego i Międzynarodowym Biurze Pokoju w Szwajcarii (Bureau International 
Permanent de la Paix)39.

Najbardziej radykalny odłam ruchu stanowiły osoby związane z komunistycznymi organizacja-
mi robotniczymi. Prowadziły one aktywną propagandę antywojenną, organizowały demonstracje 

35 J. Polak, Krótki przyczynek do dziejów pacyfizmu w Polsce, Warszawa 1928, s. 32–33.
36 Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3, cz. 1: 1865–1918, red. S. Sokołowska, I. Ossowska, Warszawa 
2000, s. 290.
37 K. Fiedor, Działalność organizacji pacyfistycznych w Europie na rzecz rozbrojenia i zachowania pokoju w okresie 
międzywojennym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica” 1986, t. 28, s. 143.
38 M. Sala, Bertha von Suttner…, s. 114.
39 K. Fiedor, Działalność organizacji pacyfistycznych…, s. 144.
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i kierowały petycje do rządów i parlamentów, żądając wyrzeczenia się konfliktów zbrojnych, potę-
piając wojny kolonialne i lokalne, niejednokrotnie odmawiały też pełnienia służby wojskowej40. 

Niebagatelnym wsparciem finansowym, zarówno dla osób, jak i organizacji szerzących idee 
pokojowe, było ustanowienie kilku ważnych fundacji. W 1910 r. w Bostonie powstała Światowa 
Fundacja Pokoju (World Peace Foundation), a w grudniu tego roku amerykański milioner Andrew 
Carnegie założył Fundację Carnegiego dla Pokoju Światowego (Carnegie Endowment for Inter-
national Peace), której europejskie biuro otworzono w Paryżu w 1911 r. W 1913 r. do organizacji 
wspierających idee pokojowe dołączyła Fundacja Rockefellera (Rockefeller Foundation). Jej 
celem było popieranie dobra ludzkości na całym świecie, w tym również szerzenie idei pokoju41 

W przededniu wybuchu I wojny światowej odbył się kolejny Kongres Pokoju w Hadze (1913), 
na którym funkcję wiceprezesa pełnił dr Polak. Nieco naiwnie uczestnicy kongresu podjęli uchwały 
zawierające protest wobec działań wojennych42.

Wybuch I wojny światowej stanowił istotną cezurę w historii ruchu pokojowego na świecie. 
Dziewiętnastowieczny pacyfizm, choć nie można mu odmówić wielu sukcesów na polu szerzenia 
idei pokojowego współistnienia państw, nie zapobiegł jednak wybuchowi wojny światowej, nie 
osiągnął zatem swego zasadniczego celu. Przekonanie jego zwolenników o możliwości wyelimi-
nowania konfliktów zbrojnych tylko przez nawoływanie do ich potępienia okazało się złudne43.

Zakończenie I wojny światowej, postanowienia traktatu wersalskiego i powstanie Ligi Narodów 
na krótki czas uspokoiły sytuację na arenie międzynarodowej, ale wbrew powszechnym ocze-
kiwaniom nie zapewniły trwałego pokoju. Po 1918 r. problem rozbrojenia i hasła pacyfistyczne 
znów stały się sprawą pierwszorzędnej wagi. Działające wówczas stowarzyszenia i organizacje 
przyjaciół pokoju koncentrowały się wokół trzech nurtów. Odłam pierwszy – konserwatywny, 
dążył do zachowania status quo w Europie, drugi – liberalno-demokratyczny, głosił hasła pojed-
nania między narodami i, odwołując się do ogólnoludzkich zasad humanistycznych, nawoływał 
do stworzenia świata bez konfliktów, natomiast trzeci – radykalny, związany z ruchem komu-
nistycznym, opowiadał się zdecydowanie przeciwko narastającym zbrojeniom i rodzącym się 
dyktaturom faszystowskim, przy czym warto dodać, że była to raczej działalność fasadowa44.

Odzyskanie niepodległości w 1918 r. polscy pacyfiści przyjęli z nadzieją na stworzenie toleran-
cyjnego państwa. W 1920 r. powołali Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Ligi Narodów. W ciągu 
kolejnych dwóch lat PSPP pracowało wspólnie z PSPLN, a następnie, do roku 1926 – już oddziel-
nie45. W omawianym okresie nastąpił wzrost społecznych tendencji pokojowych, czego wyrazem 
było powołanie kolejnych nowych organizacji. Do najprężniej działających należały: Polska Liga 
Kobiet Pokoju i Wolności, Polskie Stowarzyszenie Akademickie Przyjaciół Ligi Narodów w War-
szawie, Akademickie Stowarzyszenie Pacyfistyczne w Krakowie, Stowarzyszenie Pan-Europa46. 
Wobec takiej mnogości stowarzyszeń PSPP podjęło inicjatywę powołania Rady Polskich Stowa-
rzyszeń Pacyfistycznych, zrzeszającej blisko trzydzieści organizacji o celach analogicznych lub 
pokrewnych, działających w tym okresie47. W latach 1925–1927 wznowiono wydawanie organu 
prasowego PSPP, tym razem pod nazwą „Biuletyn PSPP”, pod redakcją dr. Polaka. W działalności 

40 Ibidem.
41 M. Sala, Bertha von Suttner…, s. 117.
42 Kongres pokojowy w Hadze, „Gazeta Lwowska”, 23 VIII 1913, nr 194, s. 2.
43 J. Ślusarczyk, Idea pokojowego…, s. 45.
44 K. Fiedor, Działalność organizacji pacyfistycznych…, s. 146.
45 J. Polak, Krótki przyczynek…, s. 34–35.
46 Ibidem, s. 35.
47 M. Demel, W służbie Hygei i Syreny…, s. 126.
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publicystycznej koncentrowano się głównie na różnych aspektach prawa międzynarodowego, 
w którym widziano gwaranta zachowania pokoju48.

Kolejnym ważnym punktem w działalności polskiego ruchu pokojowego był Światowy 
Kongres Pokoju, który obradował w 1928 r. w Warszawie. Całością prac przygotowawczych 
kierował komitet wykonawczy z dr. Polakiem jako sekretarzem kongresu na czele. Do Warszawy 
przyjechało wiele wybitnych osobistości ruchu pokojowego z Anglii, Francji i Niemiec49. War-
szawskie obrady koncentrowały się wokół problemu rozbrojenia, skrócenia czasu służby wojsko-
wej, współpracy ekonomicznej między narodami oraz podejmowały kwestię roli Ligi Narodów 
we współczesnym świecie. Powołano też Komisję Polsko-Niemiecką, która miała nadzorować 
i koordynować współpracę polskich i niemieckich organizacji pacyfistycznych50. Z okazji obrad 
kongresu dr Polak wydał w kilku językach broszurkę Krótki przyczynek do dziejów pacyfizmu 
w Polsce, która zaznajamiała gości z historią polskiego ruchu pacyfistycznego.

Nieznaczne ożywienie ruchu pokojowego w dwudziestoleciu międzywojennym w nowych 
warunkach historycznych i wobec zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej ujawniło słabość 
tej inicjatywy. Nie był on na tyle prężny, by zapobiec zbliżającemu się kataklizmowi kolejnej 
wojny. Powstające wówczas nowe związki i stowarzyszenia przyjaciół pokoju nie wykazywa-
ły się już takim rozmachem w działaniu jak kiedyś. W dalszym ciągu organizowano protesty 
i manifestacje przeciwko działaniom zbrojnym, coraz częściej jednak dochodziło do rozłamów 
w krajowych komitetach organizacji pacyfistycznych. Ich dezorganizacja wpływała na wzrost 
tendencji kapitulanckich. Większość organizacji pokojowych w milczeniu przyjęła to, co wyda-
rzyło się we wrześniu 1939 r.

48 Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nr 12533, „Biuletyn Polskiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Pokoju”, 1 III 1925 r., k. 1–4.
49 K. Fiedor, Polskie organizacje antywojenne i antyfaszystowskie wobec problemu rozbrojenia w okresie między-
wojennym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica” 1991, t. 42, s. 51–52.
50 AAN, Ambasada RP w Berlinie, Congrès Universal de la Paix, 1928 r.



22

Adrian Musiał
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Rywalizacja polityczna w latach 1918–1939 
na przykładzie Częstochowy. Strategie, 
narzędzia, język i programy polityczne

Lata 1918–1939 to dla Polski czas ważnych przemian politycznych, społecznych i gospo-
darczych. Zapoczątkowany w 1918 r. proces odbudowy polskiej państwowości po trwającym 
123 lata okresie rozbiorów został przerwany przez wybuch kolejnej wojny o zasięgu światowym. 
Niemniej jednak przez 20 lat rozwijało się odrodzone państwo. Był to czas ożywionych polemik 
politycznych dotyczących przede wszystkim kierunku, w jakim powinny podążać przemiany 
społeczne, ustrojowe i gospodarcze. Trwały prace nad przygotowaniem projektu konstytucji, która 
uwzględniałaby postulaty głównych partii politycznych i samych obywateli. Towarzyszyły im 
również starania o wypracowanie sprawiedliwej ordynacji wyborczej. Było to niezwykle ważne 
z punktu widzenia samych polityków, gdyż odpowiednie zapisy, cenzusy i uregulowania prawne 
mogły jednym z nich sprzyjać, innych zaś ograniczać1. W pierwszej kolejności należało ustalić 
aktualny spis wyborców, co było dużym wyzwaniem dla magistratu, który musiał zatrudnić w tym 
celu odpowiednie osoby, zagwarantować im uposażenie oraz nadzorować ich pracę2. 

W latach 1918–1939 w Częstochowie odbyło się łącznie sześć elekcji parlamentarnych i pięć 
samorządowych. Częstochowianie mieli więc wiele okazji do decydowania zarówno o losach 
państwa, jak i swojego miasta3. Każde wybory były okazją do prowadzenia przez ugrupowania 
polityczne kampanii wyborczych i agitowania na rzecz wystawionych przez siebie list kandydatów 
i rozwiązań programowych. 

W niniejszym artykule skupię się przede wszystkim na kampaniach wyborczych prowadzonych 
przed wyborami do Rady Miejskiej w Częstochowie, znajdą się w nim jednak także odniesienia 
do kampanii parlamentarnych. Z racji rozległości badanego zagadnienia moje rozważania w spo-
sób szczególny będą dotyczyć sposobów prowadzenia agitacji wyborczej, kanałów komunikacji 
z wyborcami oraz charakterystyki formułowanych komunikatów, a w mniejszym stopniu przebiegu 
samych wyborów i ich wyników. 

Analizując wybory lokalne w II RP na przykładzie Częstochowy, należy pamiętać o kilku 
istotnych czynnikach. Po pierwsze, miasto to od zawsze odgrywało znaczącą rolę w kraju ze 
względu na kult maryjny i obecność Jasnej Góry, do której pielgrzymowali ludzie z całego 

1 Więcej na temat prób reformy systemy wyborczego, prac legislacyjnych nad uchwaleniem konstytucji i innych 
zagadnień ustrojowych w: K. Kacperski, System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2007; idem, Próby reformy systemu wyborczego do Sejmu i Senatu w procesie rewizji konstytucji mar-
cowej w latach 1928–1930, Warszawa 2015; R. Szwed, Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918–1939, 
Częstochowa 2000. 
2 Zob. Archiwum Państwowe w Częstochowie [dalej: AP Częstochowa], Akta Magistratu Miasta Częstochowa, 
5071, O sporządzaniu list wyborczych do Sejmu Ustawodawczego, 1918 r., b.p. 
3 Dokładne daty wyborów do sejmu i senatu: 26 I 1919 r., 5 i 12 XI 1922 r., 4 i 11 III 1928 r., 16 i 30 XI 1930 r., 
8 i 15 IX 1935 r., 6 i 13 XI 1938 r. Wybory samorządowe w Częstochowie odbyły się: 9 III 1919 r., 27 XII 1925 r., 
16 X 1927 r., 16 IV 1934 r. oraz 21 V 1939 r. 
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świata. Dlatego też w tym mieście wyjątkowa była pozycja duchowieństwa, co przejawiało się 
także w jego zaangażowaniu się w politykę. Po drugie, to właśnie Jasną Górę postrzegano jako 
miejsce budowania świadomości narodowej, kształtowania uczuć patriotycznych i nawoływa-
nia do zjednoczenia sił i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zwłaszcza w obliczu 
konieczności odbudowywania państwa i ustalenia jego granic4. Po trzecie, Częstochowa była 
również przykładem zróżnicowania społeczeństwa pod względem narodowości i wyznawanej 
religii; szczególnie liczna była tam mniejszość żydowska. Żydzi aktywnie angażowali się w życie 
miasta, zwłaszcza w okresach kampanii wyborczych5. Szacuje się, że w 1921 r. Żydzi stanowili 
28,2 proc. społeczeństwa miasta6, a w 1939 r. – 20,70 proc.7 W Częstochowie funkcjonowało 
wiele żydowskich partii politycznych, które programy i kampanie wyborcze kierowały przede 
wszystkim do swych współbraci. Omówienie ugrupowań, które brały udział w poszczególnych 
elekcjach do Rady Miejskiej, jest niezbędne, żeby w pełni ukazać zagadnienie kampanii wybor-
czych w latach 1918–19398. 

W 1919 r. w wyborach samorządowych ludność wyznania mojżeszowego reprezentowały 
cztery partie żydowskie: Ferajnigte (Żydowska Socjalistyczna Partia Robotnicza „Zjednoczeni”, 
Jidisze Socjalistisze Arbeter Partaj Ferajnigte) (10 kandydatów, 8,9 proc. głosów, 4 mandaty), Bund 
(Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” na Litwie, w Polsce i Rosji, Algemejner Jidiszer 
Arbetersbund in Lite, Pojln un Rusland) (6 kandydatów, 13,2 proc. głosów, 1 mandat), Żydowska 
Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza „Poalej Syjon” (Jidisze Socjalistisz-Demokratisze Arbe-
ter Partaj „Poalej Cion”) (11 kandydatów, 4,4 proc. głosów, 2 mandaty) oraz Żydowski Komitet 
Wyborczy (18 kandydatów, 11 proc. głosów, 5 mandatów). W wyborach tych wzięły również 
udział dwa polskie ugrupowania: Polska Partia Socjalistyczna (17 kandydatów, 13,2 proc. gło-
sów), 6 mandatów) i zwycięska koalicja Narodowy Komitet Wyborczy9 (60 kandydatów, 56 proc. 
głosów, 25 mandatów). 

W podobny sposób przedstawiał się rozkład sił w kolejnych wyborach do samorządu miasta 
w 1925 r. Tym razem jednak wystawiono łącznie jedenaście list. Aż dziewięć z nich uzyskało 
przynajmniej jeden mandat, co oznaczało duże rozproszenie i konieczność budowania koalicji. 
W tych wyborach radnymi zostali przedstawiciele następujących ugrupowań: Zjednoczonego 
Chrześcijańskiego Komitetu Wyborczego (18 mandatów), PPS (9 mandatów), Zjednoczonego 
Żydowskiego Komitetu Wyborczego (6 mandatów), Lewicy Klasowych Związków Zawodowych 
(3 mandaty), Narodowej Partii Robotniczej (3 mandaty). Po jednym mandacie uzyskały natomiast 
Bund, Poalej Syjon, Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy oraz Żydowska Resursa Rzemieślnicza. 

Jeszcze więcej ugrupowań wzięło udział w rywalizacji w kampanii przed wyborami samo-
rządowymi w 1927 r., kiedy zarejestrowano aż trzynaście list. Tym razem prym wiodły PPS 
(22,6 proc. głosów, 10 mandatów), Chrześcijańska Demokracja (19 proc. głosów, 9 mandatów) 
oraz Zjednoczony Żydowski Komitet Wyborczy (12 proc. głosów, 6 mandatów). W skład nowej 

4 S.Z. Jabłoński, Udział Jasnej Góry w kształtowaniu państwowości Polski w pierwszych latach po odzyska-
niu niepodległości 1918–1921 [w:] Wielkie i małe problemy Częstochowy w Polsce Odrodzonej (1918–1939), 
red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1996, s. 43–70. 
5 Więcej zob. J. Mizgalski, Życie polityczne Żydów w Częstochowie w latach 1918–1939 [w:] ibidem, s. 103–136. 
6 B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studjum statystyczne, Warszawa 1930, s. 24. 
7 E. Bąkowski, Struktura społeczno-zawodowa ludności Częstochowy w latach 1919–1939, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Częstochowskiej” 1971, nr 7, s. 78.
8 R. Szwed, Samorząd miasta Częstochowy [w:] Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, 
t. 3: W czasach Polski Odrodzonej i drugiej wojny światowej (1918–1945), red. R. Szwed, Częstochowa 2006, 
s. 251–260.
9 Była to koalicja różnych stowarzyszeń. Do sejmu lista ta kandydowała pod nazwą Centralny Narodowy Komitet 
Wyborczy Narodowo-Włościański.
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Rady Miejskiej weszli także kandydaci z list następujących ugrupowań: Katolickiego Komitetu 
Wyborczego (10 proc. głosów, 4 mandaty), NPR-Lewicy i Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 
(6,5 proc. głosów, 3 mandaty), Niezależnej Socjalistycznej Partii Pracy i Wolnych Związków 
Zawodowych (5,6 proc. głosów, 2 mandaty), Żydowskiej Resursy Rzemieślniczej (4,8 proc. 
głosów, 2 mandaty) oraz Bundu (4,2 proc. głosów, 2 mandaty). 

Kolejne wybory samorządowe odbyły się dopiero w 1934 r. Przyniosły zwycięstwo Polskie-
mu Blokowi Gospodarczemu (w zasadzie byli to członkowie Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem, lecz wystąpili pod inną nazwą), który uzyskał 22,9 proc. głosów i 14 mandatów. O jeden 
mandat mniej zdobyło Stronnictwo Narodowe (25,4 proc. głosów); 12 mandatów przypadło PPS 
(23,3 proc.). Mandaty uzyskały również: Zjednoczony Żydowski Blok Gospodarczy (10 proc., 
5 mandatów), Bund (9,1 proc. głosów, 3 mandaty) oraz Chrześcijańska Demokracja (7,4 proc., 
1 mandat). 

Ostatnie przed wybuchem wojny wybory samorządowe odbyły się w maju 1939 r. Przyniosły 
one wygraną Stronnictwu Demokratycznemu (15 mandatów). Na drugim miejscu uplasowało się 
Chrześcijańsko-Narodowe Zjednoczenie Gospodarcze (11 mandatów). Inne listy zdobyły mniej 
mandatów: PPS (6 mandatów), Zjednoczony Żydowski Blok Gospodarczy (8 mandatów), Chrześci-
jańskie Związki Zawodowe i Stronnictwo Pracy (6 mandatów) oraz Bund i Poalej Syjon (2 mandaty). 

W omawianym okresie głównymi formami prowadzenia kampanii wyborczych były wie-
ce przedwyborcze, demonstracje i zgromadzenia, które organizowano w różnych miejscach, 
w zależności od tego, czy dana partia dysponowała jakimś lokalem lub zaprzyjaźnionym zarząd-
cą. Agitację wyborczą prowadzono więc przed firmami, siedzibami partii, stowarzyszeń i przy 
współudziale organizacji społecznych10. W Częstochowie takie zebrania najczęściej organizowano 
w tradycyjnym miejscu spotkań rzemieślników, robotników, majstrów, czeladzi, inteligencji, 
kobiet – Ognisku Robotniczym, które mieściło się przy ul. Krakowskiej 18. Zebrania odbywały 
się także m.in. w Banku Ludowym przy ul. Kościuszki 11 czy w siedzibie Stowarzyszenia Właś-
cicieli Nieruchomości przy ul. III Aleja 49. 

W organizowanie spotkań przedwyborczych mocno angażowali się także duchowni, którzy 
udostępniali wybranym ugrupowaniom pomieszczenia przykościelne. „Goniec Częstochowski”11 
w numerze dziewiątym z 1919 r. informował, że wiece Narodowego Komitetu Wyborczego 
odbędą się w „sali Sodalicyjnej w podwórzu klasztornym na Jasnej Górze”, „na Zawodziu w sali 
ochrony” oraz „na Stradomiu w ochronie w domu Cichonia”12. Widać zatem, że do prowadzenia 
agitacji wykorzystywano wszelkie dostępne sale, w tym także znajdujące się na terenach należą-
cych do Kościoła. Nie powinno to dziwić, gdyż w ówczesnych realiach duchowieństwo w całym 
kraju angażowało się w kampanie wyborcze, a tym bardziej w takim mieście jak Częstochowa. 
Pierwsze wymienione spotkanie nie dość, że miało się odbyć na Jasnej Górze, to jeszcze zostało 
zorganizowane przez ks. W. Kneblewskiego, przy współudziale M. Szczecińskiego. Jak potem 
donoszono, na wiecu zebrało się blisko czterysta osób, a jego organizatorzy wzywali zgromadzo-
nych do oddawania głosów na listę nr 4 Narodowego Komitetu Wyborczego13. 

10 A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2: Druga Rzeczpospolita, Warszawa 1989, s. 15–16. 
11 „Goniec Częstochowski” to dziennik o stosunkowo długiej historii, ukazywał się bowiem od 1 III 1906 do 2 IX 
1939 r. Sam tytuł ewoluował na przestrzeni lat, gdyż początkowo były to „Wiadomości Częstochowskie”, potem 
„Dziennik Częstochowski”. Dopiero 1 I 1907 r. redakcja postanowiła nazwać pismo „Goniec Częstochowski”. 
Nazwa ta funkcjonowała aż do wybuchu II wojny światowej, z przerwą w okresie od 5 VIII 1909 do 30 VI 1910 r., 
kiedy to tytuł ponownie zmieniono na „Gazetę Częstochowską”. Mimo roszad związanych z nazewnictwem cały 
czas chodzi o to samo pismo. Wydawcą gazety był Franciszek Dionizy Wilkoszewski, który swój pierwszy warsztat 
drukarski założył w Częstochowie w 1899 r.
12 „Goniec Częstochowski”, 12 I 1919, nr 9. 
13 „Goniec Częstochowski”, 14 I 1919, nr 10.
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Jeszcze dobitniejszym przykładem braku granicy między Kościołem a polityką było nabożeń-
stwo błagalne w intencji zbliżających się wyborów parlamentarnych, zorganizowane 19 stycznia 
1919 r. na Jasnej Górze z inicjatywy Sodalicji Mariańskiej14. Wystosowano nawet specjalny 
komunikat w tej sprawie, w którym czytamy: „Więc stańmy w jasnogórskiej świątyni jak jeden 
mąż, lekceważyć nam tego potężnego środka – modlitwy – nie wolno! Za pośrednictwem Królo-
wej Polskiej Korony zgoda i harmonia zastąpi spienione fale ludzkich sporów i walk partyjnych. 
Lista opatrzona nr. 4 winna uzyskać potężną większość głosów”15. 

Spotkania przedwyborcze odbywały się także w siedzibach partii, lecz zazwyczaj zapraszano 
na nie tylko działaczy partyjnych. Tak było w przypadku spotkania członków Narodowego Komi-
tetu Wyborczego Robotniczo-Włościańskiego, które odbyło się 10 stycznia 1919 r. w siedzibie 
Narodowego Związku Robotniczego przy ul. Pięknej 3 (potem Jana Kilińskiego)16, czy spotkania 
Stowarzyszenia Kupców Polskich w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Centralnej 517. 

Forma kampanii bezpośredniej była bardzo popularna z kilku powodów. Po pierwsze, w ówczes-
nym społeczeństwie, w tym też w Częstochowie, występował duży odsetek analfabetów18. Dla 
wielu osób spotkanie wyborcze było jedyną szansą na poznanie programu wyborczego, a także 
samych kandydatów. 

Po drugie, podczas wiecu łatwo było zyskać sobie przychylność słuchaczy, jeśli tylko kandydat 
miał zdolności oratorskie. Bardzo często zapraszano specjalnych agitatorów i instruktorów, którzy 
wcześniej odbyli odpowiednie szkolenia partyjne. To właśnie wiece dawały możliwość wykazania 
się partyjnym „gwiazdom”. Oczywiście miało to także swoje złe strony, bo jeśli jakiś polityk nie 
potrafił należycie przemawiać przed zgromadzonym elektoratem, łatwo mógł zaprzepaścić swoją 
szansę na dobry wynik. 

Po trzecie, liczba uczestników takich spotkań z reguły była ograniczona powierzchnią miej-
sca zgromadzenia. Dawało to wyborcy poczucie bezpośredniego kontaktu z kandydatem – miał 
możliwość zadawania mu pytań i podejmowania dyskusji. Łatwiej było dotrzeć z komunikatem 
do osoby, która czuła, że jest on kierowany właśnie do niej, stanowiło to rodzaj wyróżnienia. 
Na marginesie warto zaznaczyć, że taki bliski kontakt z wyborcą łatwiej nawiązać politykom 
podczas kampanii przed elekcjami samorządowymi, które zawsze odwołują się do mniejszego 
elektoratu – mieszkańców miasta lub gminy. Inaczej wygląda to w odniesieniu do kampanii par-
lamentarnych, które bazują na zdecydowanie większym stopniu ogólności i nie dają możliwości 
odniesienia się do wszystkich oddolnych postulatów, czego oczekiwaliby wyborcy.

Analiza materiału źródłowego pokazuje, że wiece były organizowane nie tylko w celu przed-
stawienia własnego programu wyborczego, lecz także jako wyraz sprzeciwu wobec niepomyśl-
nych wyników wyborczych danego ugrupowania19. Zróżnicowane są również statystyki uczest-

14 Więcej na temat działalności Sodalicji Mariańskiej zob. m.in. K. Krzysztofek, Sodalicje mężczyzn w Krakowie 
na przełomie XIX i XX w., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 137–160. 
15 Nie było to jedyne nabożeństwo zorganizowane w intencji pomyślnych dla listy nr 4 wyników wyborów. 
W innych numerach „Gońca Częstochowskiego” znajdują się zaproszenia na podobne spotkania modlitewne.
16 „Goniec Częstochowski”, 9 I 1919, nr 6.
17 „Goniec Częstochowski”, 16 I 1919, nr 12.
18 Poziom analfabetyzmu kształtował się następująco: w 1921 r. w województwach wschodnich wynosił 64,7 proc., 
w 1931 r. spadł do 41 proc., w województwach centralnych odpowiednio dla lat 1921 i 1931 – 31,7 proc. i 22,3 proc., 
a w województwach zachodnich – 4,2 proc. i 2,7 proc. (A. Jezierski, C. Leszczyńska, Okres 1918–2000 [w:] 
Historia Polski w liczbach, t. 1: Państwo i społeczeństwo, red. A. Jezierski, Warszawa 2003, s. 489; zob. też 
J. Landy-Tołwińska, Analfabetyzm w Polsce i na świecie, Warszawa 1961).
19 Por. Wiec „Wyzwolenia” zorganizowany 3 VII 1927 r. w gminie Węglowice w związku z niepomyślnym wyni-
kiem tego ugrupowania w wyborach do Rady (AP Częstochowa, Starostwo Powiatowe Częstochowskie [1917] 
1919–1939, 60, Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe za okres 29 VI – 5 VII 1927 r., b.p.).
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ników spotkań przedwyborczych – wahają się od kilkunastu do przeszło tysiąca osób. W marcu 
1927 r. PPS zorganizowała w częstochowskiej przędzalni Mottów wiec, w którym uczestniczyło 
1500 osób20; w większości byli to pracownicy fabryki. Niektóre zaplanowane spotkania nie 
odbyły się z powodu zbyt małego zainteresowania, jak w przypadku wiecu w fabryce Warta, 
zorganizowanego również przez PPS. Na to zgromadzenie przybyło zaledwie dziesięć osób21. 

Dużą popularnością cieszyły się także odczyty działaczy partyjnych, którzy najczęściej przy-
bywali z central partyjnych i wygłaszali okolicznościowe referaty poświęcone sprawom bieżącej 
polityki, historii i ideologii związanej z określonym środowiskiem politycznym. Zainteresowanie 
taką działalnością wiązało się przede wszystkim z rozmiarem zaplecza danej partii w regionie. Dla 
porównania, podczas odczytu zorganizowanego w styczniu 1927 r. przez Partię Pracy (powstała 
w grudniu 1926 r.) „Ideologia Partii Pracy” obecnych było sześćdziesiąt osób, 8 stycznia 1927 r. 
na odczyt Bundu „Droga proletariatu żydowskiego” przybyło 350 osób, a 15 stycznia 1927 r. 
spotkanie Komunistycznej Partii Polski poświęcone „produktywizacji mas żydowskich” zgroma-
dziło 300 słuchaczy22. Chociaż tematy spotkań tego nie sugerują, to jednak analiza sprawozdań 
starosty częstochowskiego dowodzi propagandowego charakteru tych zebrań. 

Rywalizacja polityczna w Częstochowie nie odbiegała w znaczący sposób od walki przedwy-
borczej w innych miastach w kraju. Jedyne różnice mogły dotyczyć wyborów samorządowych, 
które z racji swojego lokalnego charakteru w znacznym stopniu odwoływały się do żywotnych 
interesów miasta i jego mieszkańców. Szczególny wymiar miała kampania wyborcza przed 
wyborami do Sejmu Ustawodawczego i Rady Miejskiej w 1919 r. Po odzyskaniu niepodległości 
młode państwo zmagało się z licznymi problemami, dotyczyły one również Częstochowy23. Jak 
podkreśla Ryszard Szwed, w 1919 r. kampania przed wyborami do parlamentu w okręgu Często-
chowa–Radomsko była krótka, ale miała burzliwy przebieg. Prawicowe stronnictwa cieszyły się 
poparciem środowisk drobnomieszczańskich i kapitalistycznych oraz duchowieństwa24. 

Podobnie wyglądały w Częstochowie wybory samorządowe w marcu 1919 r. Jak wskazuje 
Marcin Świtała, rywalizujące ze sobą komitety, a warto podkreślić, że zgłoszono dwie listy polskie 
i cztery żydowskie, nie szczędziły sobie wzajemnych oskarżeń, które momentami przechodziły 
w pomówienia. Do prowadzenia kampanii chętnie wykorzystywano prasę, a w szczególności 
proendeckiego „Gońca Częstochowskiego”. Na jego łamach egzaltacja i patos mieszały się z trady-
cyjną demagogią wyborczą25. Zacięty bój toczył się więc przede wszystkim między dwiema listami 
polskimi: listą prawicową, zgłoszoną przez Narodowy Komitet Wyborczy, a listą lewicową PPS. 
Analogicznie polemika toczyła się na łamach tytułów sympatyzujących z tymi ugrupowaniami, 
a więc wspomnianego „Gońca” i „Częstochowianina”26. Kampania ta była jednak mało konkretna, 

20 Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne za marzec 1927 r., b.p. 
21 Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne tygodniowe za okres 16–22 VI 1927 r., b.p.
22 Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne za styczeń 1927 r., b.p. 
23 Więcej na temat poziomu rozwoju Częstochowy w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości i o trudnoś-
ciach tego okresu w: Częstochowa w pierwszych latach Polski Odrodzonej, red. R. Szwed, J. Mizgalski, W. Palus, 
Częstochowa 1994; Wielkie i małe problemy Częstochowy…; Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, 
red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999; Z. Janikowski, Częstochowa między wojnami. Opowieść o życiu miasta 
1918–1939, Łódź 2011; S. Nowak, Z moich wspomnień, cz. 3: Samorząd m. Częstochowy w latach 1916–1931, 
Częstochowa 1994.
24 R. Szwed, Wybory do Sejmu Ustawodawczego w okręgu Częstochowa–Radomsko w 1919 roku [w:] Częstochowa 
w pierwszych latach…, s. 12–13.
25 M. Świtała, Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Częstochowie w niepodległej Polsce 9 marca 1919 roku [w:] 
Częstochowa w pierwszych latach…, s. 37. 
26 „Częstochowianin” to tygodnik wydawany przez Okręgowy Komitet Robotniczy PPS w Częstochowie. Pis-
mo to ukazywało się również stosunkowo długo, bo od 1921 do 1938 r., miało jednak długie przerwy w swoim 
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brakowało merytorycznych argumentów, przekaz budowano na rozbudzonych emocjach społecz-
nych, licznych obietnicach oraz hasłach odwołujących się do uczuć patriotycznych i religijnych27. 

Nasilenie spotkań i wieców przed wyborami samorządowymi w 1925 r. również było impo-
nujące. W 281 numerze „Gońca” z 4 grudnia została zamieszczona odezwa Chrześcijańskiego 
Zjednoczenia Rzeczypospolitej Polskiej, w której znalazł się harmonogram spotkań wyborczych 
wraz z listą osób mających wygłaszać swoje referaty. Zapowiadano osiem takich spotkań28. 
W kolejnym numerze pisma Stowarzyszenie Rzemieślniczo-Przemysłowe wystosowało do wszyst-
kich „rzemieślników chrześcijan” zaproszenie na nadzwyczajne zebranie związane z wyborami 
do Rady Miejskiej29. To tylko pojedyncze przykłady spotkań partii, stowarzyszeń, związków 
zawodowych, które zorganizowano przed wyborami w 1925 r. Już jednak ta skrótowa analiza 
pokazuje, z jakim rozmachem przebiegała kampania wyborcza i jak aktywni byli w niej działacze 
polityczni i społeczni. Nie wszystkie zebrania przedwyborcze upływały w spokojnej atmosfe-
rze – ich przebieg często usiłowały zakłócić specjalnie w tym celu przysłane grupy zwolenników 
konkurentów politycznych. 

Taka sytuacja zdarzyła się m.in. podczas wiecu zorganizowanego przez Niezależną Socjali-
styczną Partię Pracy dla robotników fabryki Mottów. Na spotkanie przybyli przedstawiciele czę-
stochowskiej chadecji, którzy zręcznie wykorzystali zebranie dla własnych celów politycznych: 
„Głos zabrał jakiś przyjezdny agitator socjalistyczno-żydowski, który zaczął opowiadać dykteryjki 
i odczytywać artykuły z »Ekspressu Częstochowskiego« […] Wywody niefortunnego gębacza zbili 
i zmaltretowali go pp. Cardini i Sieński z Chrz[eścijańskich] Zw[iązków] Zaw[odowych], którzy 
stali się panami ich wiecu, za co zostali nagrodzeni burzą oklasków. Wiec P[artii] N[iezależnych] 
S[ocjalistów] zakończył p. Cardini, wnosząc okrzyk: »Niech żyje lista chrześcijańska!«”30. Epizod 
ten dobitnie pokazuje, jak zażarta była rywalizacja polityczna w mieście i jak łatwo można było 
manipulować zgromadzonym tłumem. 

Zaciętość rywalizacji politycznej nie osłabła także w wyborach w 1934 r. Intensywność 
spotkań i wieców była wówczas równie duża jak w poprzednich elekcjach. Przygotowania do 
kampanii jako pierwsza, już w styczniu, rozpoczęła PPS. 14 stycznia 1934 r. zorganizowała 
ona konferencję samorządową, w której wzięło udział blisko 160 osób. Omówiono na niej 
dotychczasowe wyniki wyborcze tego ugrupowania, a także plan przebiegu rozpoczynającej 
się kampanii wyborczej31. Spotkanie to przybrało więc formę konwencji partyjnej, co dzisiaj 
stanowi normę. To od konwencji zależy bowiem, z jakim nastawieniem rozpocznie rywalizację 
dana partia, jaki styl prowadzenia kampanii przyjmie i jakimi hasłami będzie się posługiwać 
w walce o głosy wyborców. Widać zatem, że częstochowska PPS wykazała się nowatorskim 
podejściem do prowadzenia kampanii. 

Oprócz konferencji samorządowej, która rozpoczęła wyborczy bój PPS, odbyły się także 
inne spotkania, nie zawsze ściśle związane z wyborami, ale wykorzystywane do przedstawiania 
własnego programu. Takim wydarzeniem było np. święto 1 Maja, podczas którego PPS propa-
gowała swój program samorządowy. Im bliżej terminu wyborów, tym intensywność wieców 
i zebrań przybierała na sile. Potwierdzają to doniesienia starosty grodzkiego, który w swoich 
sprawozdaniach wyliczał, że w maju 1934 r. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS zorganizował 

funkcjonowaniu, które wynikały z przyczyn politycznych i finansowych. Mimo tych trudności i zawirowań było 
to jedno z najbardziej znaczących pism związanych z częstochowskimi socjalistami. 
27 M. Świtała, Pierwsze wybory do Rady Miejskiej…, s. 38.
28 „Goniec Częstochowski”, 4 XII 1925, nr 281.
29 „Goniec Częstochowski”, 5 XII 1925,  nr 282.
30 „Goniec Częstochowski”, 19 XII 1925, nr 293.
31 R. Szwed, Samorządowe kampanie wyborcze w Częstochowie w latach 1919–1939 [w:] idem, Samorządowa 
Rzeczpospolita 1918–1939. Wybór rozpraw i artykułów, Częstochowa 2000, s. 197. 
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osiemnaście tego typu spotkań w zakładach pracy, lokalach partyjnych, a nawet w mieszkaniach 
prywatnych. W zgromadzeniach tych miało uczestniczyć od 60 do 200 osób32. 

Także w kolejnych wyborach, w 1939 r., socjaliści byli niezwykle aktywni. W marcu tego roku 
zorganizowali 6 zgromadzeń i 2 zebrania, a w maju – 4 zgromadzenia. Frekwencja na nich była 
stosunkowo wysoka – od 100 do 200 osób. Co warte podkreślenia, politycy tego obozu docierali 
ze swymi spotkaniami także do dzielnic peryferyjnych, jak Stradom, Raków, Ostatni Grosz, oraz 
na przedmieścia Sachalin i Kucelin33. 

Część tych zebrań miała charakter informacyjny i dotyczyła np. tłumaczenia zasad ordynacji 
wyborczej. Takie spotkania odbywały się m.in. przed wyborami do Rady Miejskiej zarządzo-
nymi na 9 marca 1919 r., o czym donosił „Goniec Częstochowski”34. Ciekawostką były wiece 
organizowane wyłącznie dla kobiet, na których prezentowano różnego rodzaju odczyty czy też 
rozmawiano na temat znaczenia wyborów35. 

Wiece i wszelkiego rodzaju spotkania wyborcze były także doskonałą okazją do prowadzenia 
kampanii negatywnej. O tym, że emocje polityczne momentami sięgały zenitu, świadczą cho-
ciażby doniesienia medialne, iż socjaliści i członkowie Stronnictwa Ludowego grozili wszystkim 
tym, którzy chcieliby zagłosować w wyborach parlamentarnych na listę narodową. Do takiego 
incydentu miało dojść we wsi Garnek, w ówczesnym powiecie radomszczańskim36. Z kolei na 
innym wiecu, tym razem w Chorzenicach, zebrali się okoliczni chłopi, którzy początkowo byli 
niechętnie nastawieni do listy narodowej, w efekcie dyskusji zaczęli jednak wykrzykiwać: „Niech 
żyje jedność w całym narodzie, niech żyje Polska Rzeczpospolita, Ludowa, Narodowa!”37. 

Oczywiście kampania wyborcza nie polegała tylko i wyłącznie na organizowaniu wieców. 
W mieście rozwieszano również afisze i odezwy. Przed wyborami do sejmu w 1919 r. NKW 
rozwiesił w mieście plakaty, które nawoływały do głosowania na listę nr 4, pod hasłem: „Bóg, 
Ojczyzna i Lud”38. Elementem kampanii wyborczej były także urzędowe obwieszczenia, zawie-
rające numery list wyborczych, nazwiska kandydatów oraz najważniejsze informacje na ich 
temat, zwłaszcza dotyczące wykonywanego zawodu. Rozwieszano je w różnych miejscach mia-
sta, zarówno przed wyborami, jak i po ich zakończeniu, z informacją o wynikach głosowania. 
Istotne były również te afisze oraz dekrety, które określały granice obwodów, siedziby komisji 
wyborczych i ich członków, a także przedstawiały główne zasady głosowania, co miało wymiar 
edukacyjny, zwłaszcza w okresie zmieniających się ordynacji wyborczych39. 

W prasie oprócz licznych artykułów informujących o odbytych spotkaniach, wiecach i odczy-
tach przedwyborczych pojawiały się bezpośrednie hasła nawołujące do oddania głosu na konkretną 
listę lub ugrupowanie, np.: „Szanownych czytelników naszego pisma gorąco prosimy, aby w dniu 
26 stycznia w imię jedności i dobra sprawy narodowej głosowali i zachęcali do głosowania na 
listę kandydatów do Sejmu Ustawodawczego oznaczoną nr. 4”40. Apele te nasilały się wraz ze 
zbliżaniem się terminu wyborów. Interesującym rozwiązaniem było także wydanie nadzwyczaj-
nego dodatku do 24 numeru „Gońca Częstochowskiego” z 30 stycznia 1919 r., w całości poświę-

32 Ibidem, s. 198.
33 Ibidem, s. 200–204. 
34 „Goniec Częstochowski”, 3 I 1919, nr 2. 
35 Jeden z takich wieców odbył się 16 I 1919 r. w hali robotniczej na Rakowie („Goniec Częstochowski”, 25 I 1919, 
nr 20).
36 „Goniec Częstochowski”, 24 I 1919, nr 19.
37 „Goniec Częstochowski”, 25 I 1919, nr 20.
38 „Goniec Częstochowski”, 29 I 1919, nr 23. 
39 AP Częstochowa, Akta miasta Częstochowy, Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, 28 XI 1918 r., 
b.p.
40 „Goniec Częstochowski”, 19 I 1919, nr 15.
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conego wynikom wyborów i tryumfowi listy narodowej. Znalazły się więc w nim slogany takie 
jak: „Zwycięstwo listy narodowej! Kobieta polska zwyciężyła!” i dalej: „Częstochowie cześć! 
Kobiecie polskiej cześć!”41. Hasła wynoszące na piedestał polską kobietę nawiązywały do Marii 
Moczydłowskiej, która została posłanką właśnie z listy nr 4. 

Rynek prasowy ówczesnej Częstochowy był stosunkowo bogaty, szacuje się bowiem, że 
w okresie 1918–1939 z różnym natężeniem w mieście ukazywało się 151 tytułów42. Część gazet 
należała do Żydów, którzy wydawali w swoim języku m.in. tygodnik „Czenstochowa Cajtung” 
(nakład sięgający 5 tys. egzemplarzy), „Arbeter Cajtung” (pismo ukazywało się w latach 1923– 
–1928, a jego redaktorem był częstochowski radny Rafael Federman), „Unzer Czenstochower 
Express” i „Czenstochower Judiszer Express”, a także „Der Proletarier” oraz „Unzer Sztyme”43. 
To oczywiście skrócony katalog najbardziej liczących się gazet żydowskich, było ich jednak 
zdecydowanie więcej. 

Kampanie wyborcze na łamach częstochowskiej prasy najłatwiej prześledzić na przykładzie 
wspominanych już dwóch gazet: „Gońca Częstochowskiego” i „Częstochowianina”. Ukazywały 
się one przez długi czas, w miarę systematycznie, i reprezentowały dwa skrajnie odmienne sta-
nowiska – pierwsza stanowisko prawej, druga zaś lewej strony sceny politycznej. 

Jak wskazuje Witold Mielczarek, „Goniec Częstochowski” był adresowany głównie do 
przemysłowców, kupców, mieszczaństwa, ziemian, a więc do szerokiego kręgu odbiorców, 
wśród których przeważały osoby o poglądach narodowych44. Z uwagi na tak zakrojone grono 
czytelników pismo przedstawiało się jako dziennik „polityczny, społeczny, ekonomiczny i lite-
racki”. Chociaż oficjalnie gazeta Wilkoszewskiego nie była związana z żadnym ugrupowaniem 
politycznym, to jednak sympatyzowała z Narodową Demokracją. Wykazywała liberalne poglądy 
gospodarcze, sprzeciwiała się zaś wszelkim formom strajków, na co zwraca uwagę wspomniany 
wcześniej Mielczarek45. W podobnym tonie wypowiada się na ten temat Andrzej Notkowski, 
który pisząc o redaktorze „Gońca Częstochowskiego”, zauważył, że był on ideowo bliski obo-
zowi narodowemu, natomiast w odniesieniu do sanacji wykazywał umiarkowane stanowisko 
między lojalizmem a krytyką. Jak jednak przekonuje dalej Notkowski, wynikało to z pobudek 
koniunkturalnych i troski o interes wydawniczy46. Takie określenie nastawienia politycznego 
i sprecyzowanie kręgu adresatów pisma wyjaśnia tematykę poruszaną na jego łamach oraz 
przyjętą strategię komunikacji. 

Na podstawie analizy poszczególnych numerów „Gońca Częstochowskiego” można stwier-
dzić, że było to pismo o bardziej umiarkowanych poglądach politycznych niż „Częstochowianin”, 
poświęcony tylko i wyłącznie walce politycznej. Należy także dodać, że pierwszy wspomniany 
tytuł był dziennikiem, dzięki czemu mógł na bieżąco reagować na wydarzenia polityczne w mieście 
i komentować działania prowadzone w ramach kampanii wyborczej. Druga przywołana gazeta była 
natomiast tygodnikiem, co już stanowiło pewnego rodzaju ograniczenie, jeśli chodzi o szybkość 
odpowiedzi na polemikę i publikowanie bieżących informacji. W „Gońcu” brak w zasadzie haseł 
i sloganów szkalujących konkurentów politycznych. Jeżeli wspomina się o innych ugrupowaniach 
i przedstawia się je w negatywnym świetle, to głównie poprzez informowanie, relacjonowanie 
o ich problemach i rozłamach, o czym świadczą następujące tytuły: Rozłam w PPS-Lewicy, 

41 „Goniec Częstochowski”, 30 I 1919, nr 24. 
42 W. Mielczarek, Polska prasa społeczno-polityczna w Częstochowie w latach 1918–1939, „Kwartalnik Historii 
Prasy Polskiej” 1981, nr 20, s. 52.
43 H. Dominiczak, Częstochowa i jej mieszkańcy 1918–1939 [w:] Częstochowa. Dzieje miasta…, s. 50.
44 W. Mielczarek, Polska prasa społeczno-polityczna…, s. 60–61. 
45 Ibidem, s. 61.
46 A. Notkowski, Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce (1926–1939). Studium techniki władzy, War-
szawa–Łódź 1987, s. 219–220.
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Demonstracje komunistów, Bójki komunistów z socjalistami w Gdańsku, Studenci polscy prze-
ciw komunizmowi, Spisek komunistyczny w garnizonie w Ołomuńcu, Pogrom komunistycznych 
bezbożników. Tego typu tytuły sprawiają wrażenie informacji bezstronnych, zgodnych ze sztuką 
dziennikarską. Jednak głębsza refleksja prowadzi do wniosku, że i one mają swój ukryty cel, 
a mianowicie ukazanie problemów, z jakimi mierzą się środowiska socjalistyczne i komuni-
styczne, a także przedstawienie ich w negatywnym świetle przez pokazanie ich porywczości, 
chęci podburzania do strajków, buntu i bójek lub użycie wyrazów negatywnie nacechowanych 
emocjonalnie, np. „bezbożnicy”, „spisek komunistyczny” itp. 

W przypadku „Gońca” również zarysowuje się opozycja my–oni, nie jest ona jednak wyrażona 
w dosadny sposób. Nie ulega wątpliwości, że głównym wrogiem pisma są komuniści i socjaliści. 
Do tej grupy zaliczali się także Żydzi, co w tamtym okresie wydawało się zjawiskiem naturalnym. 
Zdaniem Jerzego Sielskiego funkcjonowało kilka stereotypów związanych z ludnością żydowską, 
z których najpopularniejsze były stereotypy „Żyda-rewolucjonisty”, „Żyda-bolszewika”, „Żyda-
-komunisty”, „Żyda-syjonisty” oraz „Żyda-opozycjonisty”47. Funkcjonowały one na przestrzeni 
dziejów, ale w okresie międzywojennym ich oddziaływanie szczególnie się nasiliło. 

Dobitny wyraz swojej niechęci do częstochowskich Żydów dał „Goniec Częstochowski” 
w 1919 r. w czasie kampanii do samorządu miejskiego. Wspierając kandydatów NKW, tak zwracał 
się do swoich wyborców: „Polacy i Polki! […] Wybory rozstrzygną w czyich rękach znajdzie 
się zarząd miasta naszego, czy rządzić w nim będą Polacy, czy Żydzi!”. I dalej: „Od was zależy, 
by Częstochowa, to serce ziemi polskiej, nie dostała się pod rządy Żydów i socjalistów! Niech 
żyje jedność narodowa! Niech żyje przyszła szczerze polska, demokratyczna Rada Miejska 
w Częstochowie!”48.

W przytoczonym fragmencie widać, jak wielka była nienawiść skierowana w stronę środowisk 
żydowskich i jak duża obawa o to, że mogą one uzyskać większość w nowej radzie. Dlatego NKW 
walczył o głosy swoich wyborców, czyli w domyśle prawdziwych Polaków, odwołując się do 
znanego z historii sposobu – straszenia Żydem jako kimś obcym, stanowiącym zagrożenie dla 
narodu polskiego. W „Gońcu” pojawiały się informacje usiłujące podważyć zaufanie zarówno do 
socjalistów, jak i do Żydów. Temu celowi miał służyć chociażby artykuł Żydowskie machinacje 
przedwyborcze, w którym czytamy: „Żydzi wobec nadchodzących wyborów imają się zwykłych 
swych sposobów nieuczciwych, a przede wszystkim przekupstwa”49. Są to oczywiście wybrane 
przykłady, ale w omawianym tytule można znaleźć wiele podobnych tekstów. 

Z racji tego, że „Goniec Częstochowski” sympatyzował z ugrupowaniami z prawej strony 
sceny politycznej, zdecydowanie częściej niż w „Częstochowianinie” znajdujemy tutaj słownictwo 
patriotyczne i religijne. Ojczyzna, rodzina, wiara, dorobek przodków, tradycja, polskość przewi-
jały się w tekstach „Gońca” nie tylko podczas kampanii wyborczych, lecz także w codziennych 
wiadomościach. Niejednokrotnie na łamach pisma pojawiały się doniesienia z kraju i ze świata 
dotyczące tłumienia buntów i bójek wywołanych przez środowiska lewicowe. 

Kontrastuje to ze słownictwem „Częstochowianina”, w którym naród, ojczyzna i wiara zostały 
zastąpione takimi słowami, jak masa pracująca, robotnicy, lud, ruch robotniczy itp., a więc hasłami 
typowymi dla środowisk lewicowych. Gazeta była adresowana do robotników oraz wszystkich 
wyznawców idei socjalistycznych. Jak pisała sama redakcja: „pismo nasze służyć będzie spra-
wie Socjalizmu”, i dalej: „za jedyny fundament Socjalizmu Polskiego uznajemy Polską Partię 

47 J. Sielski, Stereotyp Żydów na terenie Polski w kontekście antysemityzmu politycznego [w:] Tożsamość a ste-
reotypy. Żydzi i Polacy, red. J. Mizgalski, M. Soja, Częstochowa 2014, s. 57–78.
48 „Goniec Częstochowski”, 2 III 1919, nr 40. 
49 „Goniec Częstochowski”, 13 XII 1925, nr 288. 
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Socjalistyczną i jej ideologia będzie naszym społecznym wiary wyznaniem”50. Już w pierwszym 
numerze gazety redakcja jasno określiła więc swoją orientację polityczną i przywiązanie do jednej 
z partii działających w Częstochowie. Adresatami artykułów w tej gazecie mieli być robotnicy 
częstochowskich fabryk, dlatego też na jej łamach regularnie podkreślano znaczenie walki o prawa 
mas pracujących. Autorzy tekstów zazwyczaj zwracali się do czytelników, stosując zwroty typu: 
„robotnicy” i „robotnice”. 

Finansowanie „Częstochowianina” ze środków partyjnych i odwoływanie się do środowiska 
robotniczego, które w omawianym czasie walczyło o swoje prawa, warunkowało styl artykułów. 
Był on podniosły, miejscami nawet patetyczny, co podkreślało wagę opisywanych problemów 
i zasługi działaczy PPS. Teksty miały trafiać do serc czytelników, porywać ich do walki, zmuszać 
do działania i wspierania postulatów partii. Rolą gazety było stymulowanie procesu mobilizacji 
elektoratu. Żeby to osiągnąć, w wielu miejscach akcentowano jedność środowiska socjalistyczne-
go, jego siłę i dobre zorganizowanie. Ważną rolę propagandową odgrywały umieszczone między 
artykułami slogany i hasła takie jak: „Partia jest jednolita!”, „Socjalizm zwycięża!”, „Robotnicy, 
popierajcie pismo robotnicze!”, „Robotnicy zatrudnieni przy budowie kolei Herby–Kłobuck–Dzia-
łoszyn zwyciężyli!”, „Wielki wiec PPS”, „O jedność ruchu robotniczego”, „Zwycięstwo PPS przy 
wyborach do Rad Kasy Chorych!”, „Idziemy naprzód!”, „Robotnice! Czas już wyrzucić gazety 
burżuazyjne z waszych mieszkań!”, „Niech czuwa naród!”, „Obszarnicy prowokują!”, „Do pra-
cy więc synowie ludu!”, „Do walki w obronie demokracji! Do walki w imię przyszłości Polski 
Pracującej!”, „Idziemy w bój jednością silni”, „Niech żyje Socjalizm!”, „Niech żyje rząd robot-
niczy i włościański!”, „Na każdem miejscu, o każdej porze, broń Prawa, Wolności i Demokracji. 
Demaskuj kłamstwa obozu pomajowego!”, „Tylko Socjalizm broni interesów klasy robotniczej!”.

To zaledwie niewielka część haseł i sloganów, jakie można znaleźć w kolejnych numerach 
„Częstochowianina”. Przebija w nich nieustannie element walki, konfliktu toczonego przez PPS 
z innymi środowiskami, które nie były przychylne sprawie robotników. Zachęta do walki i wiara 
w zwycięstwo obozu socjalistycznego to główne motywy, do jakich odwoływała się partyjna 
prasa PPS w tamtym okresie51. 

Konstruowano przez to opozycję: my (robotnicy socjaliści) – oni (zdradzieccy enperowcy 
i chadecy). Najdobitniej ta opozycja została nakreślona w artykule My i wy, stanowiącym swoisty 
manifest PPS: „Gdy po puszystych dywanach dyplomatycznych gabinetów »narodowi« i »chrześ-
cijańscy« kręcili się »przedstawiciele«, Socjalizm po kamiennych podłogach moskiewskich tiurm 
wydzwaniał walkę swoją… Gdy z nisko, z najniżej pochyloną głową, na palcach, na paluszkach 
dreptali Dmowcy [tak w tekście] w cieniu carskiego tronu – Socjalizm z wysoko, najwyżej pod-
niesionym czołem w carski tron pociski miotał”52. 

W tym fragmencie mamy do czynienia ze zręcznym zabiegiem zdystansowania się środowiska 
lewicowego od ugrupowań prawicowych i chrześcijańskich. Już samo przywołanie tych ugrupo-
wań i podawanie zamiast ich pełnych nazw jedynie określeń szeregujących je w pewnym miejscu 
sceny politycznej znacząco umniejszało ich rolę. Ciekawy był dobór słownictwa w odniesieniu do 
konkurentów politycznych. Za jego sprawą w tekście rysował się obraz polityków narodowych 
i chadeckich, którzy byli w stanie upokorzyć się przed carem, by zabiegać o jego względy, pławić 
się w luksusach, kiedy w tym samym czasie dumni socjaliści z podniesioną głową sprzeciwiali 
się polityce caratu. Po przeczytaniu takiego artykułu czytelnik nie miał problemów z umiejsco-

50 „Częstochowianin” 1928, nr 1. 
51 Więcej na temat strategii językowych wobec przeciwników politycznych w: I. Kamińska-Szmaj, Judzi, zohydza, 
ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919–1923, Wrocław 1994. 
52 My i Wy, „Częstochowianin” 1929, nr 1. 
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wieniem każdej partii na osi dobra i zła. Poza tym można tutaj odnaleźć element perswazyjny, 
polegający na odwoływaniu się do chlubnej tradycji partii z przeszłości. 

Wśród najczęściej podejmowanych w „Częstochowianinie” tematów były: godność ludzka, 
interes mas pracujących, wyzysk kapitalistyczny, głodowy poziom płac robotników, sprawiedli-
wość społeczna, interes ludu, płace robotnicze. Często padały także słowa o skandalu, zdradzie, 
oszustwie, nadużyciach, bezprawiu, prowokacji, nędzy na wsi i wśród proletariatu miejskiego, 
niezadowoleniu z sytuacji w kraju, „łajdactwie”53. Na łamach gazety występowały też określenia 
o silnym nacechowaniu emocjonalnym, takie jak: „obszarnik”, „pachołek”, „judasze”, „obłąkańcy”, 
„chadecko-endeckie nieróbstwo”, „enperowski pajac”, „pachołek obszarniczy”, „zacietrzewio-
ny księżulek”, „pogromca w sutannie”, „klecha”, „agitator w sutannie”, „przekupna szmata”, 
„klerykalni”, „geszefciarze”, „posełek”, „zwyrodniały chadek”, „lokaje rządów obecnych”, 
„prowokatorzy”, „wyzyskiwacz”. 

W wielu miejscach można znaleźć metafory, jak chociażby: „Maski spadają z twarzy, choć 
karnawał się dopiero zaczyna”54, „Nad umęczonym ciałem klasy pracującej zawisł potworny 
nóż operacyjny sanacyjnego chirurga, wycinającego z mózgu mas jeden po drugim płaty ich 
świadomości klasowej, dając je na pożarcie psom złośliwym”55 itp. Niejednokrotnie postulaty 
środowiska socjalistycznego wyrażano w dobitny sposób, przypominający bardziej formę żąda-
nia niż propozycji, np. „Żądamy wyborów! Dosyć naigrawania się!”56, „O wolność słowa! Nie 
chcemy kagańca!”57, „W Dniu Kobiet żądamy zniesienia kary śmierci!”58 „Żądamy zwołania 
sesji sejmowej!”59. 

W „Częstochowianinie” nie zabrakło także otwartej krytyki wobec czasopism związanych 
z konkurencyjnymi środowiskami politycznymi. Polemika taka była zupełnie naturalnym zjawi-
skiem, stanowiła także jeden z elementów walki politycznej. Z racji tego, że „Częstochowianin” 
reprezentował ugrupowania z lewej strony sceny politycznej, zamieszczone w nim artykuły 
polemiczne odnosiły się zazwyczaj do tekstów opublikowanych w „Gońcu”. 

* * *
Przeprowadzona analiza strategii prowadzenia kampanii wyborczych i użytych podczas nich 

narzędzi pokazuje, jak ważne miejsce zajmowały w nich kampania bezpośrednia oraz prasa. 
Poziom emocji politycznych był niezwykle wysoki, co dodatkowo nasilało rywalizację. Analizo-
wane zjawisko jest obszerne, dlatego też artykuł ten stanowi próbę usystematyzowania strategii 
prowadzonej agitacji oraz języka, jakim komunikowano się z wyborcami. Jest to punkt wyjścia 
do bardziej szczegółowej refleksji na temat każdej z elekcji. 

53 O społecznikowskiej i wychowawczej roli prasy zob. T. Mielczarek, Funkcje prasy w systemie politycznym 
Drugiej Rzeczypospolitej, „Kieleckie Studia Bibliologiczne” 1994, t. 2, s. 77–110. 
54 Maski spadają z twarzy, choć karnawał się dopiero zaczyna…, „Częstochowianin” 1929, nr 2.
55 Młoty w dłoń kujmy broń!, „Częstochowianin” 1929, nr 32. 
56 Żądamy wyborów! Dosyć naigrawania się!, „Częstochowianin” 1929, nr 4. 
57 O wolność słowa! Nie chcemy kagańca!, „Częstochowianin” 1929, nr 5. 
58 W „Dniu Kobiet” żądamy zniesienia kary śmierci!, „Częstochowianin” 1929, nr 23. 
59 Żądamy zwołania sesji sejmowej!, „Częstochowianin” 1929, nr 31. 
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Wprowadzenie

Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej było kluczowym warunkiem 
stabilizacji i integralności państwa. Władze, od najwyższego do najniższego szczebla, współdzia-
łały w celu zlokalizowania i unieszkodliwienia czynników zagrażających spokojowi publicznemu. 
Za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa odpowiadał minister spraw wewnętrznych, 
natomiast bezpośrednia realizacja związanych z tym celem zadań spoczywała na wojewodach 
oraz starostach na podległym terenie. 

Nie ulega wątpliwości, że największym problemem, jaki stanął przed II Rzeczpospolitą, było 
ułożenie relacji z mniejszościami narodowymi, które stanowiły jedną trzecią obywateli państwa. 
Najliczniejsza była mniejszość ukraińska, która po przegranych walkach o Galicję Wschodnią 
straciła szansę na zbudowanie własnego państwa i wbrew swej woli znalazła się w granicach II Rze-
czypospolitej. Jej niechętny stosunek do państwa polskiego pogłębiały polityka narodowościowa 
kolejnych rządów oraz brak długofalowej strategii, skutkujący utrwalaniem dotychczasowych 
podziałów. Od 1921 r. rosła aktywność nielegalnych ugrupowań ukraińskich. Postawiły one sobie 
za cel walkę o oderwanie od II Rzeczypospolitej ziem zwanych przez nie „Zachodnią Ukrainą”, 
toteż były uważane za szczególne zagrożenie dla spójności państwa. W tych okolicznościach szcze-
gólnej wagi nabierała kwestia zapewnienia państwu polskiemu bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Pisząc o polityce narodowościowej kolejnych rządów II Rzeczypospolitej, badacze często 
pomijają relacje między lokalną władzą administracyjną a obywatelem, a skupiają się na mniej lub 
bardziej udanych posunięciach władz w Warszawie. Aby ukazać złożoność relacji polsko-ukraińskich, 
należy analizować nie tyle działania rządu, ile władz administracyjnych w terenie. Polityka ta była 
bowiem sumą składową wielu czynników, nie tylko wytycznych rządu. Przede wszystkim należy 
ją oceniać przez pryzmat aparatu administracji państwowej działającego na określonym terytorium. 
Wielu mieszkańców Galicji Wschodniej, którzy nigdy nie wyjeżdżali poza swoje województwo, 
a nawet powiat czy gminę, utożsamiało władzę z lokalną administracją, a nie z rządem w Warszawie. 

Ze względu na specyfikę terenu problem bezpieczeństwa wewnętrznego w Galicji Wschodniej 
był nierozerwalnie związany z kwestią narodowościową. W trzech województwach Małopol-

1 Z punktu widzenia proponowanego tematu istotne jest rozróżnienie pojęć „Galicja Wschodnia” oraz „Małopolska 
Wschodnia”. Należy podkreślić, że to drugie pojęcie było formalnie obowiązującą nazwą, dlatego też celowo zostało 
użyte w tytule jako termin oficjalnie używany przez administrację II RP. W powszechnym użyciu znajdował się 
natomiast termin „Galicja Wschodnia”, który z perspektywy badacza wydaje się najbardziej neutralny. W dalszej 
części artykułu obie nazwy występują naprzemiennie. 
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ski Wschodniej: lwowskim, tarnopolskim oraz stanisławowskim, najpoważniejszą przeszkodą 
w osiągnięciu sukcesu w dziedzinie bezpieczeństwa była działalność nielegalnych organizacji 
ukraińskich: Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Wojskowej Organizacji oraz 
Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. 

Należy zaznaczyć, iż artykuł ten jest jedynie próbą zarysowania problematyki, a poruszone 
w nim zagadnienia zasługują na rozwinięcie w osobnych pracach naukowych. Niewątpliwie przy-
czyniłoby się to do pogłębienia wiedzy o stosunkach polsko-ukraińskich w II Rzeczypospolitej.

Lata 1930–1935 nie zostały wybrane przypadkowo. Rok 1930 rozpoczął nowy etap stosunków 
polsko-ukraińskich. Z jednej strony w odpowiedzi na masowe akcje sabotażowe ze strony nacjona-
listów z organizacji UWO-OUN doszło do policyjnej akcji represyjnej w Małopolsce Wschodniej. 
Z drugiej strony na początek 1930 r. przypadały próby rokowań między rządem polskim a przedsta-
wicielami społeczności ukraińskiej. Pod koniec tego roku odbyły się również tzw. wybory brzeskie, 
przy okazji których aresztowano m.in. pięciu ukraińskich posłów do parlamentu z Ukraińskiego 
Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego (Ukrajinśke nacionalno-demokratyczne objednannia, 
UNDO). Jego członkowie, którzy mieli silną pozycję w społeczności ukraińskiej, kontrolowali 
instytucje kulturalno-oświatowe i gospodarcze, a także kształtowali ukraińską opinię publiczną. 
Wpływy te były jednak ograniczane przez coraz większą aktywność nacjonalistów z UWO-OUN. 
Wydarzenia te były częścią ogólnego kryzysu politycznego i parlamentarnego w kraju. Wszystko 
to działo się w warunkach kryzysu gospodarczego z 1929 r., który w konsekwencji doprowadził 
do nasilenia konfliktów społecznych, również na tle narodowościowym. 

Warto również zwrócić uwagę na szerszy kontekst międzynarodowy. Pierwsza połowa lat 
trzydziestych w ZSRR to przede wszystkim dramatyczne skutki kolektywizacji oraz klęska głodu 
na Ukrainie. W 1932 r. Polska i ZSRR podpisały pakt o nieagresji. Wszystkie te kwestie uświa-
domiły Ukraińcom z Galicji Wschodniej brak perspektyw na znalezienie pomocy u wschodniego 
sąsiada. Dodatkowo, mimo wzrostu w Niemczech wrogich nastrojów wobec państwa polskiego, 
w 1934 r. oba kraje podpisały deklarację o niestosowaniu przemocy. Wiązało się to z zaprzestaniem 
wspierania przez Niemcy ukraińskich nacjonalistów w takim stopniu jak dotychczas2. 

Z kolei w 1935 r. został zawarty kompromis między rządem polskim a UNDO, znany pod nazwą 
„normalizacji stosunków polsko-ukraińskich”. Jest to również rok śmierci Józefa Piłsudskiego, 
po której nastąpił kolejny zwrot w polityce państwa polskiego wobec mniejszości narodowych.

Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Najważniejszym organem ustalającym kierunki polityki dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrz-

nego kraju było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z działającą w terenie administracją pań-
stwową na szczeblu województw oraz starostw. Funkcję wykonawczą pełniły: Policja Państwowa 
oraz częściowo od 1924 r. Korpus Ochrony Pogranicza, a także Małopolski (od 1934 r. Wschod-
niomałopolski) Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej (we współpracy z innymi instytucjami 
wojskowymi). Na szczeblu wojewódzkim sprawami bezpieczeństwa zajmowały się wydziały 
bezpieczeństwa, a w powiatach – referaty bezpieczeństwa. Działania MSW w omawianym zakresie 
uzupełniało Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z sądami i prokuraturami3. Wszystkie te organy 
tworzyły w terenie siatkę, której głównym celem było utrzymanie ładu i porządku publicznego. 

2 AAN, Urząd Wojewódzki w Stanisławowie, 1186/13, Charakterystyka ruchu komunistycznego za II półrocze 
roku 1933, k. 20.
3 M. Lorek, L. Pawlikowicz, K. Surowiec, Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne. Teoria i praktyka na przy-
kładzie wybranych zagadnień w II Rzeczpospolitej (1918–1939), „Humanities and Social Sciences” 2013, nr 20, 
t. 18, s. 95.
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Administracja terenowa dysponowała szerokim wachlarzem możliwości przeciwdziałania 
zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. sprawowała kontrolę nad stowarzyszeniami 
i zrzeszeniami, mogła też wydawać rozporządzenia wykonawcze oraz porządkowe. Miała obowią-
zek składania okresowych sprawozdań o stanie bezpieczeństwa na podległym terenie, które były 
wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o akcjach policyjnych. W 1932 r. weszły w życie 
ustawy dające władzom administracyjnym prawo wydawania zakazu odbywania zgromadzeń 
lub zakładania stowarzyszeń4. 

Władze administracyjne były również odpowiedzialne za kontrolę prasy. Wraz ze wzro-
stem napięć społecznych zaostrzała się cenzura, szczególnie w stosunku do gazet mniejszości 
narodowych. Całe numery lub pojedyncze strony mogły zostać ocenzurowane, jeżeli zawierały 
treści stawiające władzę w niekorzystnym świetle bądź ujawniające szczegóły śledztw czy afer 
rządowych, które nie miały ujrzeć światła dziennego. W 1924 r. ukraiński dziennik „Diło” był 
konfiskowany 221 razy. Po dojściu do władzy sanacji w 1926 r. ograniczono te konfiskaty, ale 
administracja w dalszym ciągu bacznie śledziła prasę i ingerowała w treści artykułów5. 

Narzędziem w rękach starosty i wojewody był również obóz odosobnienia w Berezie Kartu-
skiej, działający w latach 1934–1939. Kierowanie tam osób stanowiących zagrożenie odbywało się 
z inicjatywy starosty, który w uproszczonym trybie, bez materiału dowodowego, mógł się pozbyć 
z zarządzanego terenu niewygodnych osób6. Według danych przedstawionych przez Wojciecha Śle-
szyńskiego w latach 1934–1939 Ukraińcy stanowili ok. 17 proc. wszystkich osadzonych w Berezie 
Kartuskiej. Byli to głównie więźniowie polityczni, zarówno komuniści, jak i członkowie OUN7.

W ocenie niebezpieczeństwa stwarzanego przez Ukraińców pomagały jednostki policyjne 
(w omawianym okresie szczególnie Wydział Śledczy), które inwigilowały ukraińskie organizacje 
nie tylko działające w podziemiu, lecz także funkcjonujące legalnie. Ścisłą obserwacją objęto też 
partie polityczne podejrzewane o współpracę z UWO-OUN czy KPZU. Inwigilacja przyjmowała 
różnorakie formy: obserwacji, pościgu lub poszukiwania inwigilacyjnego8. Starano się gromadzić 
jak najwięcej informacji o danej organizacji oraz jej członkach (a nawet ich rodzinach), kontro-
lowano każde spotkanie, brano udział w otwartych zebraniach czy uroczystościach w cerkwiach 
greckokatolickich. 

Z powodu ograniczeń etatowych oraz konieczności codziennej obserwacji duże znacze-
nie miało posługiwanie się informatorami oraz konfidentami. Był to najskuteczniejszy spo-
sób wykrywania przestępstw natury politycznej. Niełatwo było pozyskać do współpracy osoby 
lojalne wobec państwa, których jedyną motywacją nie była chęć zarobku, szczególnie w czasie 
wszechogarniającej biedy spowodowanej ówczesnym kryzysem gospodarczym. Jakość agentury 
rzutowała na sukcesy potencjalnych operacji. Przy organizowaniu pracy policji pomocny był tzw. 
kalendarz ukraińskiego nacjonalisty, zawierający terminy rocznic narodowych, podczas których 
UWO i OUN intensyfikowały akcje sabotażowe i propagandowe9. Były to takie daty jak rocznica 
walk polsko-ukraińskich (1 listopada), zjednoczenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej 
z Ukraińską Republiką Ludową (22 stycznia) czy rocznica samobójczej śmierci Olgi Besarabowej 
(12 lutego), członkini OUN, pracującej na rzecz wywiadu niemieckiego. W toku działań policji 
przeprowadzano liczne aresztowania oraz likwidowano kolejne bojówki UWO-OUN. Podczas 

4 J. Mierzwa, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Kraków 2012, s. 414.
5 A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980, s. 359–360.
6 J. Mierzwa, Starostowie Polski międzywojennej…, s. 426.
7 W. Śleszyński, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939, Białystok 2003, s. 97–98.
8 R. Litwiński, Policja wobec UWO i OUN w II Rzeczypospolitej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, 
nr 12 (121), s. 81.
9 Ibidem, s. 82.
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tych czynności ustalono, że wymienione organizacje ukraińskie mają dwa cele: niepodległość 
Ukrainy oraz przygotowanie się do powstania – tworzenie jednostek gotowych do walki, zbieranie 
broni, amunicji, pieniędzy, materiałów propagandowych10. 

Władze ingerowały również w działania ukraińskich stowarzyszeń kulturalnych i społecznych 
podejrzanych o sprzyjanie nacjonalistom. Prowadzono konfiskatę książek – każda, nawet z pozo-
ru nieszkodliwa, mogła być uznana przez władze za niepożądaną. Do organów bezpieczeństwa 
dochodziły informacje o potajemnym wypożyczaniu książek przez czytelnie ukraińskiej orga-
nizacji społecznej Proswita i lokalne biblioteki11. Każda taka aktywność była odnotowywana, 
a wobec czytelni wyciągano konsekwencje. Rozwiązano nawet takie organizacje społeczne jak 
Towarzystwo Przyjaciół Oświaty (T-wo Prychylnykiw Oswity), ponieważ według polskich władz 
zagrażały one „bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu”12. 

Pewnego razu do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie wpłynęła prośba o rejestrację stowa-
rzyszenia pod nazwą Ukraiński Klub Sportowy „Zaporożec”. Zwrócono się do innych urzędów 
wojewódzkich z prośbą o opinię, zaznaczając, iż „założyciele są członkami UNDO i ukraińskimi 
szowinistami”13. Władze nie zezwoliły również na objazd teatru wędrownego niejakiego Stadny-
ka, ponieważ uważano, że część pieniędzy przeznacza on na nielegalną działalność antypolską. 
Odmówiono nawet zezwolenia na zbiórkę pieniędzy przez Powiatową Filię Krajowego Towa-
rzystwa Ochrony Dzieci i Opieki nad Młodzieżą. We wszystkich wypadkach uznawano, że za 
tymi inicjatywami stoją ukraińscy nacjonaliści. Stosunki polsko-ukraińskie zaczęły przypominać 
błędne koło, gdyż traktowana w ten sposób ludność ukraińska buntowała się i zwracała w stronę 
radykałów. 

Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, w których Ukraińcom zabraniano jakiejkolwiek mani-
festacji własnej narodowości, np. w powiecie leskim komenda Policji Państwowej zwróciła się 
do Starostwa Powiatowego w Lesku z prośbą o wskazówki wobec następującej sytuacji: „Doszło 
do wiadomości Komendy, że kooperatywy w niektórych gminach powiatu leskiego sprowadza-
ją czapki kroju ukraińskiego koloru khaki. Na otoku tych czapek z przodu jest wyszyty znak 
ukraiński w formie rzymskiej piątki, zaś wewnątrz piątki znajduje się sukno niebieskie obszyte 
żółtą obwódką”. Okazało się, że czapki te robi Związek Inwalidów podczas warsztatów dla 
niepełnosprawnych14. 

Popierano natomiast zakładanie stowarzyszeń promujących wspólny interes Polaków i Ukra-
ińców. Wyrażono np. zgodę na rejestrację Polsko-Ukraińskiego Związku z Drohobycza, którego 
celem było m.in. „pogłębienie i utrwalenie zbliżenia i wzajemnego poznania się dwóch bratnich 
narodów Polaków i Ukraińców”15. Pewnym krokiem w stronę asymilacji było włączenie się władz 
państwowych do obchodów świąt religijnych wyznania greckokatolickiego, co miało dwa cele: 
wzmocnienie autorytetu państwa wśród miejscowej ludności oraz kontrolę nad uroczystościami, 

10 Ibidem, s. 84–85.
11 AAN, Urząd Wojewódzki we Lwowie, 1185/61, Pismo wojewody tarnopolskiego do MSW w sprawie konfiskaty 
książek Proswity, 25 IV 1931 r., k. 66. 
12 Ibidem, Decyzja o rozwiązaniu Towarystwa Prychylnykiw Oswity przez Urząd Wojewódzki we Lwowie, 26 VI 
1935 r., k. 71.
13 Ibidem, Pismo Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie do wszystkich urzędów wojewódzkich odnośnie do wpły-
nięcia podania o rejestrację Ukraińskiego Sportowego Klubu Zaporożec, 22 III 1935 r., k. 72.
14 Derżawnyj Archiw Lwiwskoj Obłasti (Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego) [dalej: DALO], Komenda 
Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie, f. 121, op. 2, spr. 206, Informacja Komendy Policji Państwowej 
Powiatu Leskiego w Lesku przesłana do Starostwa Powiatowego w Lesku w sprawie noszenia czapek ukraińskich, 
29 X 1932 r., k. 14.
15 AAN, Urząd Wojewódzki we Lwowie, 1185/61, Pismo Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie do wszystkich 
urzędów wojewódzkich w sprawie podania o rejestrację Polsko-Ukraińskiego Związku, 27 XI 1935 r., k. 77.
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nie tylko kościelnymi, lecz także związanymi z ukraińskimi organizacjami. Władze protestowały 
przeciwko, ich zdaniem, zbyt śmiałym tezom wygłaszanym podczas obchodów, śpiewaniu hymnu 
ukraińskiego czy pieśni narodowych16. 

Ważne zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa stało również przed formacjami 
granicznymi, chroniącymi państwo głównie przed przemytem, ale także przed wywiadem zagra-
nicznym i przestępcami politycznymi, którzy przedostawali się do kraju bądź z niego zbiegali. 
W wypadku Galicji Wschodniej mowa jest o dwóch formacjach: Małopolskim Inspektoracie 
Okręgowym Straży Granicznej oraz Korpusie Ochrony Pogranicza, które w dziedzinie ochrony 
granic państwa podlegały MSW i terenowym organom administracji. Obie te instytucje miały 
jeszcze jedno zadanie, a mianowicie dbanie o poprawne stosunki z mniejszościami narodowymi, 
które w powiatach przygranicznych były bardziej skore do współpracy z wywiadem zagranicznym, 
m.in. przez przynależność do KPZU bądź UWO-OUN. Warto również wspomnieć o pozytywnej 
roli wymienionych formacji. Jedną z form współpracy było umożliwienie mieszkańcom pogra-
nicza szerokiego korzystania z dóbr kulturalno-oświatowych. Zapraszano ludność na organizo-
wane przedstawienia teatralne, koncerty, seanse filmowe, uroczystości, umożliwiano korzystanie 
z bibliotek, świetlic, a także zbierano środki na pomoc najuboższym, szczególnie dzieciom17.

Pacyfikacja Galicji Wschodniej w 1930 roku
W 1930 r. bezpieczeństwo wewnętrzne II Rzeczypospolitej było poważnie zagrożone z uwa-

gi na wzmożoną aktywność UWO-OUN. W czerwcu tego roku do opinii publicznej dotarła 
informacja o rzekomych rokowaniach między rządem a UNDO. Pod jej wpływem nastąpiło 
uaktywnienie się nacjonalistów ukraińskich, całkowicie przeciwnych jakiemukolwiek kompro-
misowi18. Za pomocą drastycznych środków chcieli oni uniemożliwić zawarcie porozumienia 
oraz podnieść ukraińską kwestię narodową. Spowodowało to tzw. częściowe wystąpienie UWO 
w postaci akcji sabotażowych. Polegały one na masowych podpaleniach mienia, głównie zabu-
dowań gospodarczych oraz stogów siana, należących nie tylko do polskich osadników, lecz także 
Ukraińców lojalnych wobec państwa polskiego. Kolejnym celem ataków były budynki admini-
stracyjne, wozy pocztowe oraz mosty, drogi, tory kolejowe, przecinano też druty telefoniczne 
i telegraficzne. Sabotażyści prowadzili również antyżydowską akcję zastraszającą, aby osłabić 
konkurencję dla spółdzielni ukraińskich. Oficjalnie podaje się, że od lipca do listopada 1930 r. 
Ukraińcy przeprowadzili 191 akcji sabotażowych19. Chociaż policja od początku interesowała 
się powstającymi organizacjami nacjonalistycznymi, w 1930 r. nie była w stanie skutecznie 
przeciwdziałać akcjom sabotażowym. Mimo zwerbowania konfidentów informacje docierały 
za późno, co uniemożliwiało odpowiednią reakcję.

Akcja sabotażowa rozpaliła nastroje nacjonalistyczne wśród ludności polskiej, od początku 
września organizowano masowe wiece protestacyjne i uliczne demonstracje. Podczas tych mani-
festacji, w których brali też udział przedstawiciele władz, podnoszono głównie kwestię koniecz-
ności zdecydowanej reakcji na przypadki sabotażu, szczególnie domagano się skontrolowania 
ukraińskich szkół i organizacji, z których mieli się rekrutować sabotażyści. Wzywano także do 
zwalniania nauczycieli pochodzenia ukraińskiego lub przynajmniej przenoszenia ich na „ziemie 

16 Wstęp [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1939 roku w sprawozdaniach 
wojewody, red. R. Roguski, W. Włodarkiewicz, P. Pulik, Siedlce 2016, s. 9.
17 H. Dominiczak, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warszawa 1992, s. 60, 160–161.
18 G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, Warszawa 2006, s. 46–47.
19 M. Szumiło, Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–1939), Warszawa 2007, s. 139.
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rdzennie polskie”20. Podkreślano, że w razie bezczynności władz ludność sama będzie zmuszona 
wymierzać sprawiedliwość. 

W takiej sytuacji musiała nastąpić reakcja władz. Odpowiedzią na sabotaże była akcja pacy-
fikacyjna, według oficjalnych danych rozpoczęta 16 września 1930 r., przeprowadzona zgodnie 
z osobistym zarządzeniem Józefa Piłsudskiego, przy pomocy wojska, policji oraz miejscowej 
ludności. Kluczowe decyzje oraz nadzór nad czynnościami pacyfikacyjnymi należały jednak do 
władz terenowych; ścisłe kierownictwo sprawował Czesław Grabowski, komendant wojewódzki 
Policji Państwowej we Lwowie21. Był to moment największej po wojnie polsko-ukraińskiej kon-
frontacji obu narodowości, a także jedno z najpoważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa od czasu odzyskania niepodległości.

Początkowo do akcji pacyfikacyjnej skierowano ponad tysiąc policjantów oraz 14. Pułk Uła-
nów, później liczba sił porządkowych wzrosła. Przestrzegano przed przypisywaniem wszystkich 
aktów terrorystycznych organizacji UWO-OUN. W instrukcji dla powiatowych komend PP naka-
zywano: „kwalifikować należy przyczynność takich czynów zupełnie bezstronnie, a nie orzekać 
a priori, bez posiadania żadnych na to dowodów, że pochodzą one od UWO”22. 

Przez cały okres akcji pacyfikacyjnej trwały rewizje w siedzibach organizacji ukraińskich 
oraz u osób prywatnych; rezultaty tych przeszukań, zdaniem strony rządowej, miały świadczyć 
o ich zasadności. Rewizje były bardzo uciążliwe i szczegółowe: zaglądano do szaf z bielizną, do 
pojemników z jedzeniem, przeszukiwano zboże i stogi siana, rozbijano szkło i ramy obrazów, 
zrywano dachy23. Jak podała gazeta ukraińska „Diło”, 4 września stu policjantów przeprowadziło 
rewizje w okolicach wsi Żydatycze. Odbywały się one nad ranem i dotykały przede wszystkim 
tzw. świadomych rolników, którzy posyłali swoje dzieci do szkoły we Lwowie24. Potwierdzał 
to memoriał UNDO ze stycznia 1931 r.: „Przybyli ułani do wsi Hermanowa lwowskiego pow., 
mając spis uświadomionych włościan w ręku […] naznaczono czerwonym ołówkiem domy 
najpoważniejszych włościan Hermanowa i tylko za ich kulturalną pracę we wsi oczekiwały ich 
podboje ułanów. Wszyscy oni, widząc, na co się zanosi, uciekli ze wsi i pochowali się w lasach”25. 

Skuteczność przeprowadzonej akcji strona polska zawdzięczała stosunkowo dobrej orientacji 
w środowisku ukraińskim, osiągniętej dzięki wieloletniej obserwacji. Świadczyć o tym mogą 
sprawozdania i polecenia służbowe na poziomie wojewódzkim, m.in. z lat 1924 oraz 1928, 
w których wojewodowie zostali zobowiązani do tworzenia list osób zagrażających państwu, 
a także ich szczególnej obserwacji i dokumentowania ich działalności. Rewizje doprowadziły do 
zamknięcia trzech gimnazjów ukraińskich: w Rohatyniu, Tarnopolu oraz we Lwowie, zdelega-
lizowania niektórych organizacji, jak „Łuh” i „Sokił”, a także zamykania czytelni Proswity oraz 
organizacji skautowej „Płast”. 

20 Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrainy u Lwowi (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne 
Ukrainy we Lwowie) [dalej: CDIAUL], f. 344, оp. 1, spr. 6, Memoriał Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-
-Demokratycznego we Lwowie w sprawie wypadków we wrześniu 1930 r. w województwach lwowskim i tarno-
polskim, 13 I 1931 r.
21 R. Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939, Lublin 2003, s. 130.
22 DALO, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie, f. 121, оp. 3, spr. 607, Zarządzenie w związku 
z sabotażami UWO przesłane przez Komendę Wojewódzką Policji Państwowej Województwa Stanisławowskiego, 
Stanisławów, 21 VIII 1930 r.
23 CDIAUL, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, f. 344, оp. 1, spr. 6, Memoriał Ukraińskiego 
Narodowo-Demokratycznego Zjednoczenia we Lwowie w sprawie wypadków we wrześniu 1930 r. w wojewódz-
twach lwowskim i tarnopolskim, 13 I 1931 r.
24 B.a., Masovі revіzіi po selah lvіvskoho povіtu, „Diło”, 18 IX 1930, nr 207.
25 CDIAUL, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne, f. 344, оp. 1, spr. 6, Memoriał Ukraińskiego 
Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego we Lwowie w sprawie wypadków we wrześniu 1930 r. w wojewódz-
twach lwowskim i tarnopolskim, 13 I 1931 r.
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Kolejnym elementem konfliktu była kwestia wprowadzenia wart gminnych oraz godziny noc-
nej. W niektórych wsiach ludność ukraińska odmawiała wypełniania tego obowiązku. W takim 
wypadku na wniosek władz administracyjnych w niespokojnym rejonie kwaterowano żołnierzy. 
Tak stało się we wsi Kurowce, w której po dwukrotnej odmowie wykonania rozkazu dotyczącego 
wart doszło do przymusowego kwaterunku szwadronu 9. Pułku Ułanów o godz. 3 nad ranem. 
Taki pobyt był dla mieszkańców wsi bardzo uciążliwy, wiązał się bowiem z konkretnymi zobo-
wiązaniami, a także z nadużyciami ze strony wojska26. 

Pacyfikacja w Małopolsce Wschodniej wywołała spore poruszenie na arenie międzynarodo-
wej. Jednakże w wyniku postanowień Ligi Narodów uznano, że chociaż zastosowane metody 
były brutalne, Polska nie dopuściła się „prześladowań oraz gwałtu na ludności ukraińskiej”, gdyż 
została sprowokowana przez samych Ukraińców, podejmujących działania rewolucyjne przeciwko 
państwu polskiemu. To oznaczało klęskę ukraińskich nacjonalistów27. Po akcji pacyfikacyjnej 
masowe sabotaże przycichły, nie ustały one jednak całkowicie. 

Między pacyfikacją a normalizacją stosunków polsko-ukraińskich
W 1931 r. policja otrzymała wiadomość o zamachach planowanych na najważniejsze osoby 

w państwie, m.in. Felicjana Sławoja Składkowskiego i wojewodę lwowskiego Bronisława Nako-
niecznikowa-Klukowskiego. Jednak pierwszym skutecznym zamachem, który odbił się szerokim 
echem nie tylko w Polsce, lecz także za granicą, było zabójstwo bliskiego współpracownika 
Piłsudskiego, działacza ruchu prometejskiego, posła Tadeusza Hołówki, dokonane 29 sierpnia 
1931 r. w Truskawcu28. Motywem zbrodni była chęć usunięcia człowieka, którego polityka osła-
biała ukraiński sprzeciw wobec państwa polskiego. Ukraińcy spodziewali się również, że śmierć 
Hołówki sprowokuje kolejną pacyfikację. Tak się jednak nie stało. Doszło też do kolejnej akcji 
nacjonalistów, jaką był napad na pocztę w Gródku Jagiellońskim w 1932 r. Proces w tej sprawie 
został połączony z procesem w sprawie zabójstwa Hołówki. Po bardzo szczegółowym śledztwie 
wyrokiem sądu zostali skazani na śmierć przez powieszenie Wasyl Biłas i Dmytro Danyłyszyn. 
Dla nacjonalistów stali się oni bohaterami oraz męczennikami za sprawę narodową. 

Po śmierci Hołówki przeprowadzono operację czyszczenia terenu i likwidacji komórek ter-
rorystycznych, udaremniono przy tym przygotowania zamachu na ministra Augusta Zaleskiego. 
Działania policji doprowadziły do zdyskredytowania ruchu nacjonalistycznego. Szczególnie 
pomocne były zeznania Romana Baranowśkiego, członka specjalnej komórki terrorystycznej, 
a przy okazji policyjnego konfidenta29. 

W 1933 r. kierownictwo nad krajowym OUN przejął Stepan Bandera. Postawił on na tworzenie 
organizacji o zasięgu masowym, aby wciągnąć do działania szersze warstwy społeczne. We wrześ-
niu 1933 r. OUN rozpoczął akcję antyszkolną. Polegała ona głównie na włamywaniu się do szkół 
i wyrzucaniu oraz niszczeniu godła, portretów prezydenta i marszałka Piłsudskiego oraz usuwaniu 
napisów w języku polskim. W większości przypadków policja była bezsilna wobec takich aktów 
sabotażu. Nie udało się złapać przeważającej części sprawców, a tych, których zatrzymywano, 
puszczano wolno lub wymierzano im bardzo niskie kary z powodu braku ewidentnych dowodów 

26 B.a., Za sabotowanie zarządzeń władz zakwaterowano we wsi Kurowce szwadron ułanów, „Słowo Polskie”, 
20 IX 1930, nr 257.
27 K. Grünberg, B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X–XX wieku, Białystok 2005, s. 426.
28 A. Zięba, Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego 
konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków 2010, s. 580.
29 D. Gibas-Krzak, Wydział IIB przeciwko działalności dywersyjno-sabotażowej oraz wywiadowczej komunistycz-
nych i nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w latach 1921–1939 [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Drugiej 
Rzeczypospolitej, red. A. Pepłoński, A. Szymanowicz, Wrocław 2010, s. 107.
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lub nieletniości. Sabotażyści ci byli bowiem najczęściej uczniami szkół. Siłą napędową OUN było 
junactwo, czyli młodzież gimnazjalna i studenci zwerbowani przez nacjonalistów.

Po rozwiązaniu przez władze ukraińskiej organizacji skautowskiej „Płast” jej członkowie zaczęli 
masowo przechodzić do OUN, co przyspieszyło rozwój junactwa tej organizacji. Również władze 
zdawały sobie sprawę z powiązania młodzieży z OUN i szczególną ostrożność zachowywały 
w okresach, w których uczniowie oraz studenci mieli dni wolne od nauki, tj. w czasie ferii, wakacji, 
przerw świątecznych. Intensyfikowano wówczas obserwację. Dotyczyło to nie tylko uczniów szkół 
krajowych, lecz także osób przybywających do Polski z zagranicznych uczelni30. Pod stałą obserwacją 
znaleźli się też ukraińscy nauczyciele; tych, którzy mieli stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
zwalniano bądź przenoszono w inne miejsce. Z ukraińską akcją antyszkolną łączyła się również 
akcja plebiscytowa. Rodzice podpisywali deklaracje plebiscytowe z żądaniem, aby ich dzieci miały 
zapewnione w szkołach nauczanie języka ukraińskiego. Wokół tych kwestii narosło wiele problemów, 
a rodziny ukraińskie, zastraszane zarówno przez władze polskie, jak i ukraińskich nacjonalistów, 
znalazły się między młotem a kowadłem31. Zwieńczeniem akcji szkolnej miało być zabójstwo 
kuratora lwowskiego okręgu szkolnego Jerzego Gadomskiego, które nie doszło jednak do skutku32.

W latach 1930–1935 przeprowadzono kilka zamachów na osoby, które sprzyjały ugodzie pol-
sko-ukraińskiej. 22 marca 1932 r. dokonano zamachu na podkomisarza Emiliana Czechowskiego 
z referatu ukraińskiego Policji Państwowej, który prowadził sprawę śmierci Hołówki33. 25 lipca 
1934 r. zamordowano dyrektora ukraińskiego gimnazjum akademickiego we Lwowie Iwana 
Babija, co wywołało szok wśród polskich Ukraińców niezwiązanych z ruchem nacjonalistycznym.

Jednak najbardziej spektakularnym zamachem, który miał ogromne znaczenie dla rozpraco-
wania OUN, było zabójstwo ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, 
dokonane 15 czerwca 1934 r. On także działał na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego. Po 
tym zabójstwie ukazało się rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie osób zagra-
żających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu34. Wydarzenie to było również 
jednym z głównych powodów, jakie skłoniły władze sanacyjne do założenia obozu w Berezie 
Kartuskiej. Podczas dochodzenia ustalono, że zamachu dokonano z tej samej broni, z której kilka 
tygodni wcześniej we Lwowie zginął Jakub Baczyński, członek OUN, oskarżony przez działaczy 
organizacji o to, że był donosicielem policji. Po zamachu na Pierackiego przeprowadzono akcję, 
podczas której aresztowano ok. ośmiuset działaczy nacjonalistycznych. Zahamowało to na kilka 
lat aktywność OUN35.

Zagrożenie ze strony KPZU
Ruch komunistyczny w Małopolsce Wschodniej działał nieco inaczej niż w Polsce centralnej. 

Najaktywniejsze były tu bowiem struktury mniejszości narodowych (w Galicji Wschodniej sku-
pione w KPZU), które liczyły się z możliwością wybuchu wojny między Polską a ZSRR, dlatego 
ich działalność, oprócz agitacji, polegała na stworzeniu sieci organizacji, które po otrzymaniu 
sygnału z Moskwy miały stanąć zbrojnie po stronie Związku Radzieckiego. 

30 AAN, Urząd Wojewódzki we Lwowie, 1185/61, Informacja Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie w sprawie 
wyjazdu ukraińskich studentów na ferie i polecenie wzmożenia obserwacji, 19 VI 1935 r., k. 69.
31 AAN, Urząd Wojewódzki w Tarnopolu, 1180/36, Pismo przesłane przez Urząd Wojewódzki w Tarnopolu do 
MSW w sprawie wyniku plebiscytu szkolnego, 28 II 1933 r., k. 1–3.
32 W. Romanowski, Terrorysta z Galicji, „Pamięc.pl” 2013, nr 6, s. 38.
33 R. Litwiński, Policja wobec UWO i OUN…, s. 85.
34 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających bezpie-
czeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu, DzU 1934, nr 50, poz. 473.
35 R. Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce…, s. 250.
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Najważniejsze informacje na temat ruchu komunistycznego, jakimi dysponowały polskie 
służby, pochodziły od informatorów i konfidentów oraz z dokumentów i materiałów zdobytych 
w czasie zatrzymań i rewizji. Były wśród nich okólniki, uchwały, rezolucje, sprawozdania ze 
zjazdów, ulotki i prasa. Do PP trafiały też materiały z polskich placówek dyplomatycznych, od 
organów kontrwywiadu wojskowego oraz współpracujących policji zagranicznych. W wypadku 
komunistów przydatny był również tzw. kalendarz komunisty, będący wykazem najważniejszych 
rocznic, podczas których przejawiali oni największą aktywność; wśród nich znalazł się dzień 
8 marca jako dzień kobiety pracującej36. 

Kolportaż literatury komunistycznej i ulotek czy wywieszanie przez członków KPZU czer-
wonych sztandarów w miejscach publicznych były niemalże na porządku dziennym. Szczególną 
wagę przywiązywano do obchodów pierwszomajowych, które stawały się okazją do wywołania 
zamieszek i bezpośredniej konfrontacji z siłami porządkowymi. Dzięki uzyskiwaniu dokład-
nych informacji o planowanym przebiegu obchodów policji praktycznie co roku udawało się 
zminimalizować zagrożenie. Brygada Przestępstw Antypaństwowych, działająca przy Wydziale 
Śledczym Policji Państwowej, tak relacjonowała przebieg 1 Maja w 1930 r. we Lwowie: „Dnia 
1 maja br. członkowie KPZU, Z[wiązku] M[łodzieży] K[omunistycznej w] P[olsce], PPS-Lewica 
i [Ukraińskiego Włościańsko-Robotniczego Zjednoczenia Socjalistycznego] »Sel-Rob« oczeki-
wali posła [Kiryła] Walnickiego na Wałach Hetmańskich. Po przybyciu tegoż i wypowiedzeniu 
paru słów, nim obecni zdołali się przy nim zgromadzić, policja ich rozpędziła, zaś poseł Walnicki 
uciekł do domu i położył się do łóżka. Członkowie partii wysłali delegację do Walnickiego, by 
wrócił na miasto i odbył wiec, gdyż ludzie czekają. Walnicki obiecał zaraz przyjść, jednakowoż 
nie przyszedł, wobec tego Walnicki ma stanąć przed sądem partyjnym”37. 

Po 1926 r. II Rzeczpospolita za swoje największe zagrożenie uznawała Związek Radziecki. 
W sprawozdaniach widać większy nacisk położony na ruch komunistyczny, mimo iż wciąż sil-
niejszą i lepiej zorganizowaną grupą byli nacjonaliści spod znaku „Tryzuba”. Zauważył to już 
ówcześnie Mikołaj Dolanowski (zastępca wiceministra spraw wewnętrznych w latach 1932–1934), 
który stwierdził, że o ile działania państwa polskiego przeciwko nacjonalistom ukraińskim pozosta-
wiają wiele do życzenia, o tyle przeciwko akcjom komunistycznym były „zorganizowane bardzo 
dobrze, było sporo informatorów, paraliżowano je skutecznie”38. Potwierdzają to sprawozdania 
sytuacyjne napływające z województw wschodnich.

Problemem, który z całą siłą wybuchł w latach 1932–1933, było dążenie komunistów do wyko-
rzystania oddolnych strajków chłopskich dla własnych celów. Chcieli oni zarówno objąć pieczę 
nad tymi strajkami, jak i kontrolować organizacje zawodowe39. Powoływali również własne orga-
nizacje, tj. Świt oraz Tajny Komitet Walki z Dyktaturą Faszystowską w Polsce, i próbowali nadać 
im masowy charakter, werbując do nich osoby niezwiązane z KPZU40. Wykorzystywali kryzys 
gospodarczy, aby podburzać robotników i chłopów. Odwoływali się do kwestii ekonomicznych: 

36 R. Litwiński, W imię polskiej racji stanu. Aparat policyjny II Rzeczypospolitej Polskiej wobec działalności 
komunistycznej [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie – struktury – działalność, red. M. Krzysztofiński, 
M. Bukała, Rzeszów 2015, s. 408.
37 DALO, Lwowskie Starostwo Grodzkie, f. 110, op. 4, spr. 195, Sprawozdanie lwowskiego starosty grodzkiego, 
przesłane do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie, dotyczące informacji uzyskanych drogą wywiadu wewnętrznego, 
2 V 1930 r., ark. 11.
38 L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce 
w latach 1922–1939, Kraków 2009, s. 354.
39 A. Pepłoński, Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Drugiej Rzeczpospolitej ze strony ruchu komunistycz-
nego [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 29.
40 AAN, Urząd Wojewódzki we Lwowie, 1185/57, Pismo Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie do MSW w sprawie 
utworzenia organizacji Świt, 12 I 1933 r., k. 17–21.
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bezrobocia czy zwiększonych podatków, a wobec trudnej sytuacji gospodarczej kraju argumenty 
te trafiały na podatny grunt. Komuniści zakładali organizacje chłopskie oraz inspirowali akcje 
strajkowe, np. blokowali wywóz produktów ze wsi do miast na znak protestu przeciwko wysokiej 
opłacie targowej przy jednocześnie niskich cenach plonów41. Skala oddolnych strajków chłopskich 
z 1933 r. zaskoczyła jednak komunistów z KPZU i nie zdołali oni wykorzystać całego potencjału 
tego buntu w swojej sprawie42. Przyczyniło się do tego jednak również sprawne działanie władz, 
policji, a także oddziałów wojskowych. Przy głównych drogach odbywały się dokładne kontrole, 
zintensyfikowano też rewizje, podczas których w prywatnych domach szukano ulotek, bibuły 
propagandowej czy broni. Podczas strajków chłopskich aresztowano łącznie 3–5 tys. osób43. 

Jednocześnie w pierwszej połowie lat trzydziestych ruch komunistyczny w Galicji Wschod-
niej słabł, m.in. w związku ze zmianami w oficjalnej polityce ZSRR, skutkującej zaprzestaniem 
wspierania finansowego KPZU w takim stopniu jak dotychczas. Wpływały też na to takie dzia-
łania władz, jak rozwiązywanie kolejnych organizacji partyjnych oraz związków zawodowych, 
w których wykryto działalność komunistów. Do tego dochodziły tarcia wewnątrz organizacji 
spowodowane wzajemną nieufnością oraz rywalizacją. Tu po raz kolejny ścierały się interesy 
mniejszości żydowskiej oraz ukraińskiej.

Podsumowanie
Bilans działań władz terytorialnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego przedstawiał 

się niejednoznacznie. Z jednej strony na szeroką skalę prowadzono inwigilację oraz zbierano 
bardzo szczegółowe informacje, z drugiej – nie do końca wiedziano, jak je wykorzystać, szcze-
gólnie że część z nich docierała z opóźnieniem. Do bolączek polskiej administracji w Małopolsce 
Wschodniej należały: braki kadrowe, słabe przygotowanie zawodowe pracowników, niedostateczne 
wyposażenie techniczne oraz problemy z pozyskiwaniem odpowiednich konfidentów i informa-
torów, którzy mieli stanowić podstawowe narzędzie do zwalczania nielegalnych organizacji. Nie 
należy jednak zapominać, że działając w tak niesprzyjających okolicznościach, administracja 
oraz wspomagające ją oddziały policyjne i wojskowe z roku na rok czyniły postępy i udaremniły 
wiele akcji antypaństwowych. Wroga działalność organizacji nacjonalistycznych i komunistycz-
nych, do których ciągnęła – często pałając chęcią odwetu, a często kierując się źle pojmowanym 
patriotyzmem – młodzież ukraińska, jedynie pogłębiała represyjną politykę państwa polskiego. 
Podejmowane próby współpracy z neutralną częścią Ukraińców były niewystarczające wobec 
rosnącej aktywności nacjonalistów oraz komunistów. 

Dopiero powołanie w 1935 r. Komitetu do Spraw Narodowościowych Rady Ministrów wpły-
nęło na ograniczenie szkodliwych działań OUN oraz KPZU wobec państwa polskiego. Stało się 
to jednak kosztem możliwości współpracy z pozostałą większością Ukraińców i ich zaufania do 
II RP. Pogrzebało to również wcześniejsze ustalenia ugody polsko-ukraińskiej, do której doszło 
w tym samym roku44. 

41 AAN, Urząd Wojewódzki w Stanisławowie, 1186/7, Sprawozdanie sytuacyjne z ruchu wywrotowego, zawo-
dowego itp., 19 II 1934 r., k. 4–5.
42 AAN, Urząd Wojewódzki we Lwowie, 1185/58, Ogólna charakterystyka ruchu komunistycznego w wojewódz-
twie lwowskim w roku 1933, k. 182.
43 M. Dziubak, Zwalczanie ruchu komunistycznego w województwie lwowskim przez Policję Państwową II Rze-
czypospolitej Polskiej [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej…, s. 443.
44 W. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich 
II Rzeczypospolitej, Białystok 2007, s. 32–36.
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Alicja Bartnicka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Aryjskie imperium SS. O głównych założeniach 
polityki rasowej Heinricha Himmlera1

Paramilitarna organizacja Schutzstaffel (SS, Sztafety Ochronne), która w latach istnienia 
III Rzeszy była podporządkowana Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej 
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), do dziś kojarzona jest z eleganckimi, 
czarnymi mundurami, odznaką trupiej główki ze skrzyżowanymi piszczelami czy symbolem 
w postaci przypominającego błyskawice podwójnego runicznego „S”. Członkowie tego elitarnego 
wówczas stowarzyszenia podlegali surowej dyscyplinie. Ich najwyższymi wartościami były honor 
i wierność narodowosocjalistycznym ideałom. 

Jako że z czasem SS rozciągnęła swoje wpływy na każdą dziedzinę życia społecznego, jej 
rola urosła do rangi organu w pełni kontrolującego naród. Esesmani zajmowali najważniejsze 
stanowiska w kluczowych dla funkcjonowania państwa instytucjach: od nadzoru nad policją 
i tajnymi służbami przez resort rolnictwa po służbę zdrowia czy placówki naukowe. Świadomie 
budowali i podtrzymywali przy tym towarzyszącą im atmosferę strachu. W opinii wielu obywateli 
Rzeszy SS uchodziła za arystokratyczny zakon, mający własne rytuały i zwyczaje. Żeby wstąpić 
w jego szeregi, należało spełnić wiele precyzyjnie określonych warunków, a sama przynależność 
wiązała się z licznymi przywilejami, co w konsekwencji dodatkowo podkreślało przekonanie 
o wyjątkowości członków organizacji. 

Należy jednak zaznaczyć, że nie od początku swego istnienia SS była tak wpływowym i nie-
odzownym organem władzy dyktatorskiej Adolfa Hitlera. Okres najbardziej intensywnych prze-
mian, kiedy to SS z paramilitarnej bojówki ewoluuje w bezwzględne ramię wykonawcze reżimu 
narodowosocjalistycznego, przypada na lata trzydzieste XX w. i bezpośrednio łączy się z objęciem 
funkcji Reichsführera SS przez Heinricha Himmlera – przyszłego architekta Holocaustu. 

SS – gwardia przyboczna Adolfa Hitlera
Korzeni eskadry ochronnej Adolfa Hitlera należy się doszukiwać u źródeł ruchu narodowo-

socjalistycznego w Niemczech po I wojnie światowej. Pierwsze oddziały ochronne – Sturm-
abteilungen (SA, Oddziały Szturmowe), których celem było zabezpieczanie oficjalnych zebrań 
NSDAP, powstały z inicjatywy Ernsta Röhma już w 1921 r., kiedy to Hitler dopiero pojawił się 
na arenie politycznej. Choć formalnie SA podlegała partii, a wśród kierownictwa uchodziła za jej 
siłę zbrojną, to w rzeczywistości rozkazy prawie wyłącznie pochodziły od Röhma. Hitler zaczął 
więc szukać przeciwwagi dla rosnącej w siłę, zupełnie niekontrolowanej organizacji. Alternatywą 

1 W artykule zostały wykorzystane materiały zebrane podczas pobytu naukowego w Polskiej Misji Historycznej 
przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Wyjazd ten został sfinansowany z grantu ufundowanego 
przez JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna. Jako że podjęta 
w tekście problematyka stanowi niezwykle szerokie zagadnienie badawcze, niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie 
przyczynkarski. Zamiarem autorki było jedynie zasygnalizowanie pewnych aspektów polityki rasowej Heinricha 
Himmlera. 
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dla niezdyscyplinowanych, jego zdaniem, oficerów SA miała być jego własna, założona w 1923 r. 
gwardia pretoriańska, która stała się zalążkiem przyszłej SS. Kilku ochotników ze starego oddziału 
przysięgło chronić Führera przed wszelkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami, byli 
nawet w stanie oddać za niego życie2. Stabswache (Straż Sztabu), jak nazywała się wówczas ta 
formacja, nie przetrwała jednak długo. Już kilka miesięcy później, na skutek kolejnego konflik-
tu, została rozwiązana. Mimo to właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiły się czarne mundury, 
czapki narciarskie ze srebrną odznaką trupiej czaszki oraz czerwone opaski z czarnymi rantami 
i swastyką, które później z dumą będą nosili członkowie SS3.

Hitler nie ustawał jednak w działaniach i szybko stworzył nową gwardię przyboczną, której 
nadano nazwę Stosstrupp Adolf Hitler (Oddział Szturmowy Adolf Hitler). Członkowie tej orga-
nizacji w zdecydowanej większości wywodzili się z robotniczych i średnich warstw społecznych 
Monachium. Choć byli w partii, nie należeli do kręgów związanych z Ernstem Röhmem. Führer 
zapewnił sobie ich całkowite posłuszeństwo, dzięki czemu miał pewność, że będą go chronić 
w każdej sytuacji. Po latach wspominał ludzi, „którzy byli gotowi do rewolucji i wiedzieli, że 
któregoś dnia dojdzie do ostrej bijatyki”4. Nadzieje Hitlera okazały się jednak płonne. Po nie-
udanym puczu monachijskim, przeprowadzonym w nocy z 8 na 9 listopada 1923 r., partia, SA 
oraz jego przyboczny Oddział Szturmowy zostały zdelegalizowane. Führer trafił do więzienia, 
pozostawiając zbiorowisko skłóconych nazistów, wśród których brakowało jednostki zdolnej 
objąć po nim przywództwo5. Początkowo takie próby podejmował jeden z czołowych ideologów 
III Rzeszy – Alfred Rosenberg, ale szybko okazało się, że miał zbyt słabą osobowość i brakowało 
mu autorytetu, by podołać temu zadaniu6.

Zdolności przywódczych nie zabrakło natomiast Ernstowi Röhmowi, który po krótkim poby-
cie w areszcie został zwolniony i na nowo podjął działania na arenie politycznej. Przebywający 
w więzieniu w Landsbergu Adolf Hitler mianował go szefem zdelegalizowanej SA. Jako że rząd 
bawarski nie zamierzał znieść zakazu działalności tej organizacji, Röhm podjął decyzję o zawią-
zaniu nowej grupy obronnej o nazwie Frontbann, której patronował gen. Erich Ludendorff7. For-
macja ta już w momencie powołania jej do życia liczyła więcej członków niż SA w szczytowym 
okresie funkcjonowania8, co z czasem zaczęło budzić niepokój Hitlera. Do otwartego konfliktu 
między nim a Röhmem doszło tuż po wyjściu Hitlera z więzienia w grudniu 1924 r. Jego intencją 
w dalszym ciągu było odtworzenie SA, choć nie w formie proponowanej przez Röhma, który 
uparcie twierdził, że szefowie partii nie powinni wydawać rozkazów żołnierzom. Podważało to 
autorytet samego Führera, postrzeganego przez SA jako zwykły prowokator i awanturnik. Nato-
miast Hitler, mając na uwadze ewentualne konsekwencje, nie zamierzał dopuścić do odrodzenia 
takiej SA, która z czasem mogłaby zagrozić jego pozycji. Bez skrupułów zerwał współpracę 
z Röhmem i zaczął myśleć o założeniu organizacji, która gwarantowałaby mu nie tylko osobistą 
ochronę, lecz także okazywała bezgraniczne posłuszeństwo9. 

2 K.O. Paetel, Die SS. Ein Beitrag zur Soziologie des Nationalsozialismus, „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” 
1954, z. 1, s. 25. 
3 H. Höhne, Zakon trupiej czaszki, tłum. S. Kędzierski, Warszawa 1997, s. 31. 
4 G. Reitlinger, Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas 1939–1945, Berlin 1961, s. 21.
5 I. Kershaw, Hitler. 1889–1936. Hybris, tłum. P. Bandel, wstęp M. Zmierczak, Poznań 2013, s. 185.
6 Jak pisze Richard J. Evans: „Hitler postawił na czele Partii Nazistowskiej Alfreda Rosenberga, gdyż był on 
jedyną wiodącą postacią w kraju, która pozostawała na wolności, ale okazał się kompletnie niezdolny do narzucenia 
ruchowi jakiejkolwiek władzy” (R.J. Evans, Nadejście Trzeciej Rzeszy, tłum. M. Grzywa, Oświęcim 2015, s. 214).
7 M. Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961, s. 83–84. 
8 Heinz Höhne podaje, że w szczytowym momencie funkcjonowania do SA należało 2 tys. osób, podczas gdy 
Frontbann Röhma liczył blisko 30 tys. członków (H. Höhne, Zakon trupiej czaszki…, s. 33). 
9 V. Ullrich, Hitler. Narodziny zła 1889–1939, tłum. M. Antkowiak, Warszawa 2015, s. 176–216.
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W grudniu 1925 r. Julius Schreck, który był członkiem Oddziału Szturmowego, a w owym 
czasie pełnił także obowiązki prywatnego szofera Adolfa Hitlera, otrzymał od swojego prze-
łożonego rozkaz sformowania nowej gwardii przybocznej, która już w dwa tygodnie później 
przyjęła nazwę Schutzstaffel (SS). Organizacja początkowo liczyła zaledwie ośmiu członków, 
rekrutujących się z dawnego Stosstrupp Adolf Hitler. Bardzo szybko podjęto jednak kroki, 
by utworzyć kolejne oddziały SS w innych miastach. Według rozesłanego przez Schrecka 
we wrześniu 1925 r. Okólnika nr 1, miały to być skuteczne, choć niewielkie grupy (dowódca 
i najwyżej dziesięciu ludzi, tylko Berlin mógł mieć dwóch dowódców i dwudziestu ludzi). 
Już wtedy podkreślano elitarny charakter tych grup i wprowadzono pierwsze wytyczne, wedle 
których chciano rekrutować kandydatów10. 

Jak pisze Heinz Höhne: „Dowództwo SS przyjmowało jedynie ochotników w wieku od 23 do 
35 lat. Musieli mieć dwóch wprowadzających, być zarejestrowani przez policję jako mieszkańcy 
o pięcioletnim stażu oraz odznaczać się siłą i zdrowiem”11. Niemile widziana była także skłonność 
do alkoholu czy plotkarstwa. Wymagano za to przede wszystkim wierności i bezgranicznego 
oddania. Do obowiązków członków SS zaliczano obronę wieców odbywających się w ich rejonie, 
zdobywanie prenumeratorów i ogłoszeniodawców dla organu prasowego partii – „Völkischer 
Beobachter”, a także werbunek nowych członków NSDAP12. Gestem, który symbolicznie ozna-
czał uznanie SS za elitarną organizację Adolfa Hitlera, było przekazanie jej na drugim zjeździe 
partyjnym 4 lipca 1926 r. w Weimarze „krwawego sztandaru” – flagi niesionej w pochodzie 
podczas puczu monachijskiego w 1923 r.13

Choć w 1926 r. SS uchodziła za grupę już w pełni zorganizowaną i rozrastającą się, przez 
cały czas pozostawała nieco w cieniu. Hitler, dysponując osobistą gwardią, w dalszym ciągu 
szukał porozumienia z SA. Jego celem było stworzenie masowej formacji łączącej narodowych 
socjalistów oraz posiadanie własnej armii, która wyniesie go do władzy. Takie możliwości, jego 
zdaniem, dawała mu SA. Trudności w nawiązaniu porozumienia wynikały jednak z tego, że Führer 
nie miał pełnego poparcia ze strony przywódców SA. Szukając kompromisu i możliwości sojuszu, 
zgodził się na ustępstwa dotyczące zakresu władzy SS, w związku z czym SS została podporząd-
kowana SA. Choć kolejni dowódcy SS – od Juliusa Schrecka przez Josepha Berchtolda, który jako 
pierwszy otrzymał prawo tytułowania się Reichsführerem SS, po Erharda Heidena – próbowali 
uwolnić SS spod wpływów SA, formacja w dalszym ciągu była ograniczana. Kiedy Franz Pfeffer 
von Salmon został przywódcą SA w Rzeszy, zabronił tworzenia oddziałów SS w miastach, w któ-
rych liczebność SA nie spełniała odgórnie przyjętego limitu. Dodać należy, że według ogólnych 
wytycznych liczebność SS nie mogła przekraczać 10 proc. stanu osobowego SA. Z tego powodu 
w 1928 r. SS miała zaledwie 280 członków14. 

Choć SS pozostawała wówczas na marginesie życia politycznego, kolejni dowódcy tej organi-
zacji starali się mimo wszystko podtrzymywać przekonanie o jej wyjątkowości i arystokratycznym 
charakterze. Elitarność grupy próbowano wzmacniać kolejnymi, coraz surowszymi warunkami 
naboru i coraz ostrzejszymi przepisami służbowymi. Wspomniany wcześniej Erhard Heiden 
jednym ze swoich rozkazów postanawiał np., że: „SS nigdy nie będzie brało udziału w dys-
kusjach na zebraniach członków. Esesmani będą obecni na wieczorach dyskusyjnych jedynie 
w celu szkolenia politycznego. Żaden esesman nie może palić w czasie wystąpienia i żaden nie 
może opuścić pokoju. Zarówno członek, jak i dowódca SS zachowa milczenie i nigdy nie będzie 

10 G. d’Alquen, Die SS. Geschichte, Aufgabe und Organisation der Schutzstaffel der NSDAP, Berlin 1939, s. 7.
11 H. Höhne, Zakon trupiej czaszki…, s. 34. 
12 Ibidem, s. 35.
13 Ibidem. 
14 Ibidem, s. 37.
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angażować się w sprawy (związane z miejscowym politycznym przywództwem i SA), które go 
nie dotyczą”15. Poza tym wymagano, aby członkowie SS zawsze mieli przy sobie legitymację 
NSDAP, przepustkę i śpiewnik SS, zakazano im natomiast noszenia broni. Sam Hitler był w tym 
czasie zdania, że partia powinna dystansować się od różnego rodzaju organizacji obronnych 
i nielegalnych związków wojskowych, ponieważ wychodził z założenia, iż dojdzie do władzy 
legalnymi metodami. 

Nie ulega wątpliwości, że narodowosocjalistyczne przywództwo było pod wrażeniem żelaz-
nej dyscypliny SS, która przejawiała się w najmniejszych nawet detalach. Świadczy o tym 
chociażby to, że szczególny nacisk kładziono na postawę i wygląd esesmanów. Niemniej jednak 
do końca 1928 r. SS pozostawała organizacją mimo wszystko nieliczną, bez realnych wpływów 
politycznych, ograniczoną zakazem rozbudowywania swoich struktur. Jedyne, czym się wówczas 
mogła pochwalić, to podziw ze strony otoczenia. Właściwa i potężna SS, uchodząca za rasową 
i intelektualną elitę III Rzeszy, a dziś kojarzona przede wszystkim z terrorem i ludobójstwem 
podczas II wojny światowej, była tworem Heinricha Himmlera – czwartego Reichsführera SS. 
To za jego sprawą pozostająca w cieniu SA gwardia przyboczna Adolfa Hitlera w krótkim 
czasie zdobyła wpływy na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania kraju i zyskała rangę 
państwa w państwie16. 

Heinrich Himmler Reichsführerem SS
Urodzony 7 października 1900 r. Heinrich Himmler był drugim dzieckiem Gebharda Himmle-

ra – nauczyciela w Gimnazjum Wilhelmińskim w Monachium, i pochodzącej z kupieckiej 
rodziny Anny Marii Heyden17. Himmlerowie byli typową niemiecką rodziną. Ojciec zarabiał 
na jej utrzymanie, a matka zajmowała się prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi, które 
wychowywano, kultywując tradycyjne wartości i przyzwyczajając do ciężkiej pracy. Dom 
Himmlerów, za sprawą wymagającego i często bezwzględnego ojca, przepełniony był religij-
nością i surową dyscypliną. 

Peter Longerich tak pisał na temat Gebharda Himmlera: „Swoją władzę ojcowską sprawował 
nie poprzez przybieranie nieprzystępnej postawy albo ogólną surowość, lecz raczej za pomocą 
cierpliwości i systematycznych wysiłków skierowanych do synów. Podlegali oni całemu syste-
mowi reguł i zakazów, a ojciec niekiedy wręcz pedantycznie sprawdzał jego ścisłe przestrzega-
nie. Bywał surowy, ale miało to na celu wywarcie trwałego wpływu i wydawało się pozostawać 
w zupełnej zgodzie z uprzejmością, miłością i uczuciowością”18. Przyszły Reichsführer SS został 
zatem wychowany w konserwatywnej, monarchistycznej i przede wszystkim katolickiej rodzinie. 
Dzięki zaangażowaniu ojca odebrał gruntowne, wszechstronne wykształcenie, które miało mu 
zapewnić udany start w dorosłe życie. 

Heinrich Himmler ukończył studia rolnicze na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, 
ale od najmłodszych lat jego marzeniem było zostanie wojskowym i wykazanie się w walce. 
W grudniu 1917 r. rozpoczął nawet kurs oficerski w Regensburgu, lecz mimo początkowego 
zapału bardzo szybko okazało się, że trudy żołnierskiego życia przerastały możliwości przyszłe-
go Reichsführera SS. Młody Heinrich Himmler uchodził bowiem za wątłego chłopca o słabym 
wzroku i częstych problemach zdrowotnych: „Ledwo średniego wzrostu, wręcz niski i gruby, 

15 Cyt. za: ibidem.
16 Ibidem.
17 Z tego związku narodziło się jeszcze dwóch synów: Gebhard (ur. 1898) oraz Ernst (ur. 1905) (P. Longerich, 
Himmler. Buchalter śmierci, tłum. S. Szymański, J. Skowroński, Warszawa 2014, s. 19–20).
18 P. Longerich, Himmler…, s. 21.
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o mlecznobiałej cerze, dość krótkich włosach i już wtedy nosił okulary w złotych oprawkach na 
dość długim nosie. Nierzadko na jego twarzy gościł na poły zakłopotany, na poły sardoniczny 
uśmiech kogoś, kto albo chce usprawiedliwić swoją krótkowzroczność, albo podkreślić swoją 
wyższość”19. 

W trakcie kursu oficerskiego Himmler w listach do rodziców regularnie uskarżał się na panu-
jącą w koszarach dyscyplinę i różne niedogodności, a nawet, jak twierdził, brak zainteresowania 
jego ciężkim losem ze strony rodziców. Dość szybko zatem okazało się, że pretendujący do 
miana dzielnego żołnierza przyszły Reichsführer SS nie miał odpowiednich predyspozycji ani 
fizycznych, ani charakterologicznych do wykonywania tego zawodu20. Nie oznaczało to jednak, 
że młody i ambitny Heinrich Himmler zamierzał rezygnować z wymarzonej kariery wojskowego. 
Za namową poznanego w 1922 r. Ernsta Röhma postanowił zaangażować się w życie polityczne 
kraju. Wstąpił do narodowosocjalistycznej organizacji o nazwie Reichsflagge, która dała mu 
możliwość pokazania się w pierwszych szeregach nacjonalistycznego ruchu podczas nieudanego 
puczu monachijskiego. 

Kiedy w 1925 r. narodowi socjaliści pod wodzą Adolfa Hitlera zaczęli odbudowywać swoje 
szeregi, Himmler, pozostający wówczas pod wrażeniem Führera, którego zaczął darzyć niemal 
boską czcią, wstąpił do NSDAP i stopniowo wspinał się po szczeblach partyjnej hierarchii. 
Początkowo pełnił funkcję zastępcy gauleitera Górnej Bawarii-Szwabii, potem zastępcy szefa 
propagandy, aż do nominacji w 1927 r. na stanowisko zastępcy Reichsführera SS21. Był to nie-
zwykle ważny okres w jego karierze ze względu na liczne awanse i budowanie swojej pozycji 
partyjnej.

Przez tych kilka lat ambitny, ale nieśmiały i bardzo niepewny siebie Heinrich Himmler 
przekształcił się w fanatycznego zwolennika Adolfa Hitlera, dążącego do określonych, coraz 
bardziej wygórowanych celów politycznych. Obsesyjnie wierzył w ukutą przez Richarda Wal-
tera Darré doktrynę „krwi i ziemi”22, upatrując w chłopstwie głównej siły napędowej narodu. 
Zgodnie z tą ideologią, obowiązkiem państwa było rozbudowywanie chłopskiego fundamentu 
za pomocą osadnictwa, zwiększenia liczby urodzin i powstrzymania migracji ze wsi do miast. 
Takie działania miały zapewnić związanie najlepszej krwi narodu niemieckiego z ziemią. 
Darré odwoływał się do mitycznej koncepcji rasy nordyckiej: „niemal wszystkie wielkie 
imperia w historii świata i wszystkie wielkie kultury były założone i podtrzymywane przez 
ludzi o nordyckiej krwi. Wiemy również, że owe wielkie imperia i kultury upadały, ponieważ 
ludzie nordyckiej krwi, którzy je zbudowali, nie zachowali czystości krwi”23. Himmler, będąc 
pod wpływem tych teorii, snuł utopijne wizje o ludowej, czystej pod względem rasowym elicie 
przyszłości. Szansa na wcielenie tych fantazji w życie pojawiła się w 1929 r., kiedy Adolf Hitler 
powołał go na stanowisko Reichsführera SS. 

Budowanie zakonu SS
Kiedy 6 stycznia 1929 r. Himmler został szefem SS, była to organizacja, którą w NSDAP 

traktowano z pewnym lekceważeniem, uważając ją niemal wyłącznie za akwizycyjną komórkę 
prasy partyjnej. Himmler z kolei był przez wielu postrzegany w kategoriach ekscentryka i fana-

19 P. Padfield, Himmler. Reichsführer SS, tłum. S. Baranowski, Warszawa 2005, s. 35.
20 K. Himmler, Die Brüder Himmler. Eine deutsche Familiengeschichte, Frankfurt am Main 2007, s. 51. 
21 H. Höhne, Zakon trupiej czaszki…, s. 52. 
22 Zob. R.W. Darré, Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse, München 1928; idem, Um Blut und 
Boden, München 1929; idem, Neuadel aus Blut und Boden, München 1930.
23 H. Höhne, Zakon trupiej czaszki…, s. 55.
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tycznego głosiciela koncepcji elity rasowej. Początkowo nie traktowano poważnie ani tych teorii, 
ani jego samego, zwłaszcza wobec nielicznych zastępów SS, jakimi dysponował. Nie zraziło to 
jednak Reichsführera, który przygotował ambitny plan rozbudowy swojej formacji, stawiając na 
szybki wzrost liczby jej członków, przy jednoczesnym zaostrzeniu kryteriów naboru. Choć już 
wcześniej pretendowała do tego miana, SS miała się stać elitarnym oddziałem z prawdziwego 
zdarzenia – „zakonem” osób wyselekcjonowanych rasowo. Himmler konsekwentnie poszerzał 
także obszary działalności i sfery wpływów SS, dzięki czemu z czasem z niewiele znaczącej 
organizacji przerodziła się ona w prawdziwe imperium. 

U podstaw wizji Himmlera o odbudowaniu germańskiego mocarstwa legło stworzenie „eli-
tarnej rasy”, dzięki czemu Europa stałaby się w pełni aryjskim kontynentem. Podwaliny pod tę 
czystą rasowo wspólnotę miała stworzyć starannie wyselekcjonowana SS, która w założeniach 
Himmlera miała być już nie tylko rozrastającym się związkiem męskim czy żołnierskim, lecz 
także poddaną odpowiedniej segregacji wspólnotą rodów złożoną z mężczyzn i kobiet. Nowy 
Reichsführer stopniowo wprowadzał coraz ostrzejsze wytyczne, mające na celu przebudowę SS, 
co według jego dalekosiężnych planów miało zaowocować wybudowaniem aryjskiego imperium 
„Tysiącletniej Rzeszy”. Reorganizację SS zaczęto od wprowadzenia wymogu minimalnego wzro-
stu 170 cm. Uzasadniając te wytyczne, Himmler powiedział: „Wiedziałem, że w żyłach ludzi 
o słusznym wzroście płynie krew, jaką sobie życzyłem”24. 

Poza tym kandydaci na esesmanów musieli dostarczać swoje fotografie, które były następnie 
oglądane przez specjalistów od kryteriów biologicznych w celu określenia, czy ochotnik nie posia-
da cech sugerujących domieszkę obcej krwi, np. wystających kości policzkowych, które mogłyby 
oznaczać pochodzenie mongolskie czy słowiańskie. W pierwszej kolejności Himmler postawił 
na selekcję pod kątem rasowym i kultywowaną w imię jego rasistowskich fantazji „dobrą krew”. 
W jego mniemaniu aryjskość miała się bowiem objawiać w wyglądzie zewnętrznym, np. przez 
niebieskie oczy, blond włosy czy wspomniany wcześniej odpowiedni wzrost. Zdaniem Himmlera 
SS winna w modelowy wręcz sposób realizować opracowany przez narodowych socjalistów obraz 
człowieka i jego ideę. W związku z tym esesmani – poza spełnieniem rasistowskich warunków 
selekcji – byli zobowiązani do zachowania bezwarunkowej wierności, obrony honoru wspólnoty 
oraz surowości wobec siebie i innych25. 

W 1931 r. Heinrich Himmler postanowił jeszcze bardziej rozwinąć i udoskonalić proces 
przyjmowania nowych członków SS. W tym celu zaangażował swojego filozoficznego mento-
ra – Richarda Waltera Darré – polecając mu utworzenie specjalnej komórki administracyjnej, 
która zajmowałaby się weryfikowaniem danych dotyczących pochodzenia przyszłych esesma-
nów, a także przeprowadzaniem badań pod kątem rasowym. W taki sposób powstał Urząd Rasy 
i Osadnictwa SS (Rasse- und Siedlungsamt, RuSA), który od 1935 r. przyjął nazwę Główny Urząd 
Rasy i Osadnictwa SS (Rasse- und Siedlungshauptamt, RuSHA)26. W gestii tej placówki leżała 
nie tylko selekcja kandydatów do SS, lecz także ich indoktrynacja: propagowanie idei rasowej, 
organizacja wykładów i kształcenie kadr zajmujących się szkoleniem27. 

24 Cyt. za: H. Höhne, Zakon trupiej czaszki…, s. 59.
25 R.B. Birn, Die Höheren SS- und Polizeiführer. Himmlers Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten, 
Düsseldorf 1986, s. 365.
26 Instytucja ta obejmowała siedem wydziałów: Urząd Sztabu (Centralny), Urząd Rasowy, Urząd Indoktrynacji, 
Urząd Osadnictwa, Urząd Rodów i Małżeństw, Urząd Polityki Ludnościowej oraz Urząd Administracji i Organi-
zacji (I. Heinemann, Rasa, ziemia, niemiecka krew. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy 
Europy, tłum. J. Górny, Gdańsk 2014).
27 Jedną z metod propagowania idei rasowej było wydawanie broszur i specjalnych gazetek, tzw. SS-Leithefte, 
które rozdawano uczestnikom szkolenia. 
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Wspólnota rodów SS
Kiedy o selekcji kandydatów do SS zaczęła decydować komisja rasowa, wprowadzono tak-

że rozporządzenie o konieczności zatwierdzenia kandydatek na żony przyszłych esesmanów. 
31 grudnia 1931 r. Himmler publicznie ogłosił tzw. rozkaz o zaręczynach i małżeństwie, którego 
restrykcyjne przestrzeganie miało się w przyszłości przyczynić do „wyhodowania” czystego 
rasowo społeczeństwa. W treści rozkazu znalazł się zapis o „konieczności wyselekcjonowania 
i zachowania krwi wysokiej jakości rasowej i genetycznej”. Z tego też powodu wszyscy nieżonaci 
członkowie SS musieli się ubiegać o pozwolenie na zawarcie małżeństwa od samego Reichsführera, 
składając wniosek do Urzędu Rasowego SS. Członek SS, który ożenił się bez zgody urzędu, był 
usuwany z organizacji28. 

Himmler chciał selekcjonować już nie tylko mężczyzn, ale i kobiety, które miały wydawać 
na świat potomków rasy aryjskiej. „Rozkaz o składaniu wniosku o pozwolenie na zaręczyny 
miał, jak to sformułował późniejszy szef Głównego Urzędu SS (SS-Hauptamt), Gottlob Berger, 
przede wszystkim zapobiegać sytuacji, »że esesman wybierał kobietę nie tego samego rodzaju. 
Żona esesmana powinna być pod względem rasowym i budowy fizycznej równowartościowa, 
ponieważ możliwość uzyskania wysokiej jakości potomstwa, z którego przecież później SS 
miało uzupełniać swoje szeregi, była uzależniona od tego, czy oboje rodzice byli równo-
wartościowi i tego samego rodzaju pod względem rasowym i budowy fizycznej. Tak zatem 
w SS ma powstać wspólnota rodów składająca się z wysokiej jakości rodzin, w których obok 
esesmana to przede wszystkim niemiecka kobieta zajmuje wybitną pozycję jako strażniczka 
gatunku«”29. W jednym ze swoich przemówień Reichsführer SS kategorycznie stwierdzał: 
„Wcześniej mówiono: »musisz poślubić tę i tę«; my zaś mówimy: »nie możesz ożenić się 
z tą czy tamtą«”30. W praktyce oznaczało to, że Urząd Rasowy przejął kontrolę nad życiem 
prywatnym esesmanów. 

Rozkaz o zaręczynach i małżeństwie nakładał na pary różnego rodzaju wymogi, którym 
sprostanie mogło nastręczać nie lada trudności i tym samym odwlekać zawarcie związku. Głów-
ny Urząd Rasy i Osadnictwa SS wymagał wypełnienia przez esesmana i jego narzeczoną tzw. 
kwestionariusza rasowego i przejścia badań pod kątem rasowym. Poza tym istotna była także 
„prehistoria rodziny” obojga kandydatów. W trakcie wywiadu medycznego zadawano pytania 
o zdolność płodzenia dzieci, zajścia w ciążę i urodzenia oraz stwierdzano, czy „rozmnażanie [kan-
dydatów] było pożądane z narodowego punktu widzenia”31. Prowadzono także rejestr przodków, 
którego celem było dokładne sprawdzenie pochodzenia esesmana i jego narzeczonej. Należało 
bowiem odpowiednio udokumentować, że w żadnej z obu rodzin nie było żydowskich przodków. 
Poza tym wymagano od narzeczonej przedłożenia świadectw podpisanych przez poręczycieli. 
Cała ta skomplikowana procedura administracyjna sprowadzała się ostatecznie do tego, że poza 
niezliczoną liczbą badań do Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa trzeba było też dostarczyć 

28 Bundesarchiv Berlin, Film 3331, Sztab Osobisty Reichsführera SS, folder 816, Rozkaz SS-A-nr 65, 31 XII 
1931 r. 
29 G. Schwarz, Żony SS-manów. Kobiety w elitarnych kręgach III Rzeszy, tłum. B. Nowacki, Warszawa 2016, 
s. 33.
30 Heinrich Himmler Geheimreden 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, red. B.F. Smith, A.F. Peterson, München 
1974, s. 82.
31 Ankieta, którą wypełniali kandydaci na małżonków, obejmowała około dwudziestu kryteriów natury fizjonomicz-
nej, m.in.: wzrost wnioskodawcy i narzeczonej; kształt czaszki; kształt twarzy; kształt czoła; kolor, rozmieszczenie 
i pozycję oczu; zakrzywienie, szerokość i wysokość nosa; długość ramion i nóg oraz długość tułowia; owłosienie 
ciała; kolor skóry; potylicę, kości policzkowe, wargi, podbródek, szparę powiekową; klatkę piersiową (u mężczyzn), 
miednicę (u kobiet). 



50

gigantyczną liczbę dokumentów32, np. do sporządzenia samej tablicy genealogicznej SS potrzeba 
było minimum 186 różnego rodzaju aktów33. 

W obliczu tak restrykcyjnych wymogów należałoby się zastanowić nad tym, czy wszyscy 
esesmani bezwarunkowo podporządkowywali się tym zasadom. Jak można było przewidzieć, do 
ślubów dochodziło nawet mimo odrzucenia wniosku przez Urząd Rasy i Osadnictwa. Oznaczało to 
dla esesmana koniec kariery. Himmler uważał, że nieprzestrzeganie rozkazu o zaręczynach i mał-
żeństwie nie tylko godzi w jego wizję czystego rasowo społeczeństwa, lecz także stanowi pogwał-
cenie cnót SS, wśród których jedną z najważniejszych było „bezwarunkowe posłuszeństwo”34. 

Dla zdecydowanej większości kandydatów do SS spełnienie wymogów rozkazu Reichsführe-
ra świadczyło o prestiżu i przynależności do elity społecznej. Choć proces uzyskania zgody 
na małżeństwo był długotrwały i wymagał znacznego nakładu finansowego (koszty związane 
ze zdobyciem wszystkich oczekiwanych zaświadczeń), trudy zostawały wynagrodzone, kiedy 
stwierdzano szlachetne aryjskie pochodzenie i wpisywano małżonków do księgi rodowej SS. 
W niektórych wypadkach, zwłaszcza po wybuchu wojny, kiedy Urząd Rasy musiał pracować na 
zwiększonych obrotach, wydawano tymczasowe pozwolenia na zawarcie małżeństwa. Narze-
czeni byli jednak zobowiązani do dostarczenia odpowiednich dokumentów tak szybko, jak tylko 
będzie to możliwe. Z kolei parom, którym czystość rasowa nie została udowodniona z powodu 
luk w drzewie genealogicznym, odmawiano wpisania do księgi rodów SS35. 

Zdarzały się wypadki odstępstwa od norm ustalonych w rozkazie o zaręczynach i małżeństwie. 
Sprawy niejednoznaczne i trudne były osobiście rozpatrywane przez Reichsführera SS, który 
stosunkowo często godził się na ustępstwa w tej kwestii. Należy jednak zaznaczyć, że Himmler, 
rozpatrując kierowane do niego wnioski, odmiennie traktował mężczyzn i kobiety, zwłaszcza kiedy 
w grę wchodziło wydanie zgody na małżeństwo mimo wykazanego w badaniach genealogicznych 
żydowskiego przodka. Ze względu na przekonanie, że mężczyzna jako żołnierz może udowodnić 
swoje pochodzenie w walce i dowieść aryjskich korzeni, Reichsführer SS rejestr przodków esesma-
nów traktował bardziej wyrozumiale. Zdaniem Himmlera kobieta nie miała takiej możliwości – żeby 
mogła przekazać kolejnym pokoleniom „dobrą krew”, jej pochodzenie musiało być bez zastrzeżeń. 
Z tego też powodu kandydatki na żony członków SS były traktowane z większą surowością36. 

32 Wymienia je Gudrun Schwarz: „Kompletne akta dotyczące małżeństwa zawierały następujące dokumenty: małą 
tablicę przodków esesmana z informacjami na temat rodziców i dziadków, podanie o zezwolenie na zaręczyny 
i zawarcie małżeństwa; zobowiązanie narzeczonej do wzięcia udziału w kursie macierzyńskim organizowanym 
przez Deutsche Frauenwerk; świadectwo uzyskania Reichssportabzeichen (nazistowskiej odznaki sportowej), 
ewentualnie Jugendsportabzeichen (młodzieżowej odznaki sportowej) przez narzeczoną; kwestionariusz na temat 
narzeczonej z informacjami obywateli m.in. o właściwym stosunku do narodowego socjalizmu; korespondencję 
z ośrodkami opieki SS przy SS-Standarten; kwestionariusz rasy i osadnictwa dla obojga partnerów z informacjami 
m.in. o rozwoju zawodowym, prawie jazdy, wyznaniu, planowanym ślubie kościelnym, pożyczce małżeńskiej, 
rodzicach i dziadkach, ich chorobach i przyczynach śmierci, do tego odręczny życiorys i trzy fotografie; ankietę 
dotyczącą chorób dziedzicznych z informacjami (dotyczącymi także rodziców i teściów), m.in. na temat wykształ-
cenia, kar więzienia, alkoholizmu, chorób (np. raka, tuberkulozy), porodów mnogich, prób samobójczych, tablicę 
przodków SS z informacjami o przodkach obojga partnerów aż do pradziadków w przypadku esesmanów i do 
prapradziadków w przypadku dowódców SS; wyniki badań przeprowadzonych przez lekarza SS” (G. Schwarz, 
Żony SS-manów…, s. 35).
33 62 akty urodzenia lub świadectwa chrztu; 31 aktów małżeństwa lub aktów ślubu rodziców, dziadków, pradziad-
ków, prapradziadków, praprapradziadków oraz własne akty urodzenia, akty zgonu zmarłych przodków.
34 H. Himmler, Die Schutztaffel als antibolschewistische Kampforganisation, „Hier spricht das neue Deutschland” 
1936, z. 11, s. 23.
35 Zob. G. Schwarz, Żony SS-manów…, s. 60.
36 Przykłady takiego postępowania znajdujemy w zachowanym zbiorze listów Heinricha Himmlera (Reichsführer!… 
Briefe an und von Himmler, red. H. Heiber, Stuttgart 1968, s. 64, 92, 290–291, 310).
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Heinrich Himmler był człowiekiem opętanym maniakalną wręcz wizją społeczeństwa czystego 
rasowo. Rozkaz o zaręczynach i małżeństwie obowiązywał nawet w czasie wojny. Mimo nadmiaru 
obowiązków wynikającego ze sprawowania licznych funkcji Himmler do końca wojny osobiście 
decydował w sprawie wniosków pozostawiających wątpliwości. Jak pisze Gudrun Schwarz: „Do 
31 grudnia 1939 r. Himmler przestudiował wnioski 13 788 dowódców (führerów) SS, ocenił 
pozytywnie wybór żony i udzielił zgody na małżeństwo, przeciętnie rozpatrywał 164 wnioski 
na miesiąc od wydania zarządzenia. Nie wiadomo ani, jak duża była liczba wniosków ze Sztabu 
Osobistego, jakie ponadto rozpatrzył, ani ile wniosków w sumie przeczytał”37. 

Rozkaz o zaręczynach i małżeństwie był pierwszym dokumentem, który wprowadzał selekcję 
ludności z uwagi na cechy rasowe. Odegrał także rolę wzorca dla regulacji przyjętych w później-
szym czasie: ustawy o zapobieganiu potomstwu obciążonemu dziedzicznie38, ustawy o zdrowiu 
małżeńskim39 czy ustawodawstwa rasowego w ogóle40. Zdaniem Himmlera bycie Aryjczykiem 
oznaczało bycie „bardziej wartościowym człowiekiem”, co miało predestynować do panowania 
na ziemi. Reichsführer chciał stworzyć nową „Tysiącletnią Rzeszę”, którą zamieszkiwałaby rasa 
germańsko-nordycka. Wprowadzane przez niego na gruncie SS rozporządzenia w perspektywie 
kolejnych lat miały się przyczynić do realizacji tych założeń.

37 Zob. G. Schwarz, Żony SS-manów…, s. 52.
38 Zob. G. Bock, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und Frauenpolitik, Opladen 
1986, s. 80. 
39 Zob. G. Czarnowski, Frauen – Staat – Medizin. Aspekte der Körperpolitik im Nationalsozialismus, „Beiträge 
zur feministischen Theorie und Praxis” 1985, z. 14, s. 64.
40 W 1935 r. wprowadzono tzw. ustawy norymberskie, wedle których odbierano niemieckim Żydom obywatel-
stwo i prawa do zawierania małżeństw z etnicznymi Niemcami; szerzej zob. R. Overy, Trzecia Rzesza. Historia 
imperium, tłum. M. Antosiewicz, H. Turczyn-Zalewska, Warszawa 2012, s. 123–126.
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Teatralizacja terroru. Egzekucje publiczne 
w Warszawie w latach 1943–1944

Samuel Weber w swojej książce Teatralność jako medium wskazywał, że „»teatr« to nie 
tylko miejsce, w którym wystawia się sztuki lub spektakle: może oznaczać również przestrzeń 
działalności w ogóle”1. Seria wydarzeń odsłania dane miejsce jako „scenę”, owe wydarzenia zaś 
nabierają cech spektaklu teatralnego, nawet jeśli na tej „scenie” nie jest grana sztuka. Aby coś 
nabrało znamion spektaklu, musi być zlokalizowane w pewnej przestrzeni. Zwykle są to deski 
teatru, ale równie dobrze może być to park, las bądź ruchliwa ulica. Jednakże miejsce oraz odby-
wanie się (taking place) wymaga jeszcze jednego elementu, z którym dwa wyżej wymienione są 
w pewnej relacji – „miejsce, aby funkcjonowało jako scena lub sceneria, samo musi mieć miejsce 
w relacji do innego miejsca, miejsca widzów lub publiczności”2. 

W świetle perspektywy Webera wojna staje się specyficznym teatrem, który na pozór daleki 
jest od swojego konwencjonalnego pierwowzoru. Weber podkreśla, że powiązanie wojny, terroru 
oraz spektaklu jest zjawiskiem względnie nowym, obecnie zaś teatralizacja zaczęła stanowić 
jeden z najistotniejszych elementów wojny. Aczkolwiek ów proces można łatwo zaobserwować 
w przeszłości: „Rzecz jasna, pewna teatralizacja zawsze odgrywała istotną rolę w prowadzeniu 
spraw militarnych. Zastraszanie wroga zawsze było głównym celem operacji wojskowych, od 
dawna pokładających ufność we wszelkiego rodzaju widowiskach”3. Jednym z przykładów, którym 
autor się posiłkuje, są naloty Luftwaffe, którym miała towarzyszyć muzyka grana z głośników 
doczepionych do samolotów, aby wzmocnić dramatyzm ataku oraz spotęgować strach ludności 
zamieszkującej atakowane terytoria4. 

Odwołując się do szerokiej weberowskiej definicji teatralności oraz samego teatru, można 
stwierdzić, że niemiecki terror względem polskiej ludności w trakcie II wojny światowej nosił 
znamiona swoistego teatru, w którym reżyserem był okupant, a podległa mu ludność miała 
odgrywać narzuconą jej rolę. Teatralizacja terroru w owym okresie stanowiła istotne narzędzie 
socjotechniczne władz okupacyjnych. Starały się one nie tylko zlikwidować polskie elity spo-
łeczne, lecz także zastraszyć społeczeństwo w taki sposób, by stało się bezwolną masą ludzką 
niezdolną do jakiegokolwiek oporu. Owa teatralizacja, w mojej opinii, najmocniej zarysowała się 
podczas egzekucji publicznych ludności cywilnej. Stanowiły one swoiste przesłanie okupanta do 
społeczeństwa polskiego, że jakikolwiek opór oraz dalsza walka są z góry skazane na porażkę, 
a każdego, kto się nie podporządkuje oficjalnym zarządzeniom, czeka „zasłużona” kara – śmierć. 

Proces ten był najbardziej widoczny w okupowanej Warszawie. Władze Generalnego Guber-
natorstwa widziały w niej (skądinąd słusznie) centrum oporu przeciwko okupantowi, dlatego 
starały się umniejszyć rolę dotychczasowej stolicy Polski, m.in. ustanawiając Kraków stolicą GG. 
Mimo wszelkich zabiegów ze strony władz niemieckich Warszawa nadal pozostawała głównym 

1 S. Weber, Teatralność jako medium, tłum. J. Burzyński, Kraków 2009, s. 340.
2 Ibidem, s. 386.
3 Ibidem, s. 381.
4 Ibidem.
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ośrodkiem polskiego życia politycznego, intelektualnego oraz kulturalnego, a także siedzibą władz 
Polskiego Państwa Podziemnego, z rozbudowaną siatką konspiracyjną. 

Generalny gubernator Hans Frank w wygłoszonym 14 grudnia 1943 r. przemówieniu do 
oficerów Luftwaffe następująco odniósł się do owej kwestii: „Mamy w tym kraju jeden punkt, 
z którego pochodzi wszystko zło: to Warszawa. Gdybyśmy nie mieli Warszawy w Generalnym 
Gubernatorstwie, nie mielibyśmy 4/5 trudności, z którymi musimy walczyć. Warszawa jest 
i pozostanie ogniskiem zamętu, punktem, z którego rozprzestrzenia się niepokój w tym kraju”5. 
Z perspektywy okupanta najlepszym sposobem oddziaływania na społeczeństwo wydawał się 
terror skierowany w stronę mieszkańców Warszawy. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem 
terroru, oprócz wywózek do obozów koncentracyjnych oraz obozów zagłady, były wspomniane 
już egzekucje publiczne.

Terror względem ludności Warszawy, w tym także masowe egzekucje, był stosowany przez 
wojska niemieckie od samego początku okupacji stolicy. Chociaż na przestrzeni czasu różnił się 
swoją formą i nasileniem, to jednak w latach 1939–1944 niezmienna była sama zasada bezwzględ-
nego ucisku, postępującego wyniszczania mieszkańców miasta oraz nakręcania spirali strachu. 
Na tym tle szczególnie wyróżnia się okres od października 1943 r. do połowy lutego następnego 
roku. W ciągu tych kilku miesięcy władze niemieckie stosowały nową metodę terroru – masowe 
egzekucje publiczne odbywające się w różnych punktach Warszawy. Dotychczasowe egzekucje 
wykonywano najczęściej w miejscach odosobnionych, niewidocznych dla osób postronnych, bez 
świadków. Wyjątek stanowiły jedna z najgłośniejszych egzekucji pierwszych miesięcy okupa-
cji – stracenie 106 mieszkańców podwarszawskiego Wawra w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 r.6 
oraz powieszenie pięćdziesięciu więźniów Pawiaka 16 października 1942 r.

By lepiej uzmysłowić sobie wyjątkowość owego okresu, warto oddać głos Władysławowi 
Bartoszewskiemu, który jest najważniejszym historykiem represji niemieckich w Warszawie: 
„Były one [egzekucje] przeprowadzane systematycznie dzień po dniu lub w odstępach kilku-
dniowych, przeważnie na ludziach schwytanych przypadkowo w obławach ulicznych. Do cha-
rakterystycznych znamion tego okresu należą próby oddziaływania psychologicznego na ogół 
społeczeństwa w drodze ogłaszania przez megafony i publikowania w formie afiszów nazwisk 
straconych oraz przeznaczonych na stracenie z równocześnie ponawianymi wezwaniami do 
współdziałania z policją niemiecką”7. 

To nasilenie się represji jesienią 1943 r. zarówno w Warszawie, jak i w całym GG wiązało 
się z nową sytuacją prawną, jaka nastała z początkiem października tego roku. Dotychczasowe 
położenie ludności ziem okupowanych było określone przez dwa rozporządzenia niemieckie 
z października 1939 r. Pierwsze z nich stwierdzało, że utrzymanie porządku w GG należy do 
policji niemieckiej, drugie zaś – iż owa policja ma prawo skazać na śmierć każdego Polaka, 
który dopuścił się czynu godzącego w interesy Niemiec lub samych Niemców bądź noszącego 
takowe znamiona8. 

2 października 1943 r. gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie o „zwalczaniu zamachów 
na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie”. W myśl owego dokumentu 
karze śmierci podlegał każdy, kto uchybiał prawodawstwu okupacyjnemu „w zamiarze utrud-
nienia lub przeszkadzania w niemieckim dziele odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie”. 
Podżeganie oraz pomoc zostały w nim zrównane ze sprawstwem, już samo usiłowanie miało 

5 Cyt. za: W. Bartoszewski, Straceni na ulicach miasta. Egzekucje w Warszawie 10.X.1943 – 26.VII.1944, War-
szawa 1970, s. 10.
6 J. Bijata, Wawer, Warszawa 1974, passim.
7 W. Bartoszewski, Straceni na ulicach…, s. 6.
8 T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. B. Pietrzyk, Warszawa 2015, s. 150.
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być karane śmiercią9. Rozporządzenie wprowadzało również instytucję „sądów doraźnych 
policji bezpieczeństwa”, które jako jedyną możliwą miały orzekać właśnie karę główną, wyro-
ki zaś miały być wykonywane natychmiastowo10. W ten sposób terror oraz egzekucje zyskały 
podstawę prawną. 

Rozporządzenie gubernatora weszło w życie tydzień później i zostało ogłoszone przez mega-
fony uliczne z komentarzem: „Policjant niemiecki ma prawo strzelać do każdego napotkanego 
na ulicy, który wyda mu się podejrzany”11. Wydanie powyższego rozporządzenia oraz nasilenie 
się represji zbiegło się w czasie z objęciem funkcji dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski 
przez SS-Brigadeführera Franza Kutscherę, który był zwolennikiem prowadzenia silnie represyjnej 
polityki na terenach okupowanych przez III Rzeszę12. Co istotne dla tematu niniejszej pracy, za 
jeden z głównych środków do realizacji takiej polityki Kutschera uznawał egzekucje publiczne 
dokonywane na zakładnikach w odpowiedzi na każde wystąpienie przeciwko Niemcom. 

Istotnym wyróżnikiem omawianego okresu było to, że ofiarami masowych egzekucji padali 
„zwykli” mieszkańcy Warszawy. Od samego początku okupacji stolicy hitlerowcy dokonywali 
straceń, jednakże w dużej mierze były one silnie ukierunkowane. Ich celem było przetrącenie 
kręgosłupa, jakim w każdej społeczności są elity – politycy, samorządowcy, przedstawiciele 
kultury i sztuki, inteligencja. W efekcie pozbawienia polskiego społeczeństwa jego elity okupo-
wana ludność miała się stać bezwolną masą łatwą do kontrolowania, niezdolną do jakichkolwiek 
wystąpień przeciw okupantowi. Adolf Hitler w tej kwestii wyrażał się nad wyraz jasno: „Tylko 
naród, którego wyższe warstwy zniszczono, można zepchnąć w szeregi niewolników”13, a celem 
okupanta było uczynienie z Polaków niemieckich niewolników. 

Wobec nieskuteczności tej polityki w 1943 r. zaczęto represjonować wszystkich. Każdy mógł 
być ofiarą łapanki, a w jej następstwie – egzekucji. „Zarówno rozstrzelani, jak i ogłoszeni zakład-
nicy pochodzą z łapanek ulicznych – zapisał 15 października 1943 Ludwik Landau. – Nie są to 
żadne wybitniejsze osobistości, pierwsi lepsi napotkani i zagarnięci ludzie, wśród nich także kilka 
kobiet. Powtarzane nazwiska na ogół nic słuchaczom nie mówią – poza przypadkiem natrafionymi 
znajomymi”14. Nakręcało to spiralę strachu. 

Omawiany okres w porównaniu z innymi latami okupacji wyróżnia się również pod względem 
liczby ofiar. Według oficjalnych danych, tzn. urzędowych list straconych, rozstrzelano wtedy 
1763 osoby. Jest to jednak liczba znacznie zaniżona, gdyż jednocześnie odbywały się egzekucje 
niejawne, m.in. w murach getta. Szacuje się, że w owym okresie okupanci zamordowali w War-
szawie ponad 5 tys. osób15, co statystycznie daje 270–300 ofiar tygodniowo16.

Oprócz systematyczności egzekucji, bardzo wysokiej liczby ich ofiar oraz zmiany w zakresie 
prawa głównym wyróżnikiem terroru owych kilku miesięcy był sam przebieg straceń. Wszystkie 
one odbywały się zgodnie z przyjętym planem, dokładnie wyreżyserowanym przez okupanta. 
Składały się z tych samych, rzadko różniących się między sobą elementów, a przede wszystkim 
podlegały daleko posuniętemu procesowi teatralizacji.

Pierwszym etapem, poprzedzającym za każdym razem egzekucję, było „oczyszczenie” ulicy, 
swoiste ustawienie scenografii w miejscu, które w tej właśnie chwili stawało się sceną spekta-

9 D. Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, tłum. K. Jachimczak, Kraków 2009, s. 290–291.
10 Ibidem.
11 W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci 1939–1944. Terror hitlerowski w okupowanej stolicy, wyd. 3 
uzupełnione, Warszawa 2008, s. 286.
12 T. Strzembosz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944, Warszawa 1983, s. 364.
13 Cyt. za: T. Snyder, Skrwawione ziemie…, s. 148.
14 L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji, t. 3: Lipiec 1943 – luty 1944, Warszawa 1963, s. 315. 
15 K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa w latach 1939–1945, Warszawa 1984, s. 65.
16 W. Bartoszewski, Straceni na ulicach…, s. 6.



55

klu kaźni: „Policja niemiecka opróżnia nie tylko ulicę, ale wszystkie sklepy, lokale, bramy […] 
dozorcy domów otrzymali rozkaz zawiadomienia lokatorów, aby nie wyglądali przez okno. 
Wszystkie wyloty ulic obstawiono kordonem policji niemieckiej z bronią gotową do strzału”17. 
Jak możemy się dowiedzieć z relacji dotyczącej innej egzekucji, żandarmeria niemiecka dostała 
rozkaz strzelania nie tylko do osób podejmujących próbę ucieczki, lecz także do tych, które 
obserwowały to „widowisko”18. 

Następnie, po przygotowaniu scenografii, na scenę wchodzili główni aktorzy. „Skazanych 
wyprowadzano z samochodu po sześciu i ustawiano po przeciwległej stronie ulicy na tle muru 
spalonego domu. Mieli ręce związane do tyłu, oczy związane, a ponadto [byli] powiązani parami”19. 
W początkowym okresie nowej fali represji skazani mieli możliwość (chociaż nie było to intencją 
okupanta) manifestowania pewnych treści swoich uczuć i poglądów. „Skazańcy mieli twarze 
odsłonięte […] Przed śmiercią dwukrotnie wznosili chórem okrzyk: »Niech żyje Polska!«”20. 
„Jeden ze skazańców przed egzekucją rozpiął marynarkę odsłaniając pierś na strzały… Podszedł 
do niego oficer i uderzył go w twarz”21. Poprzez tego typu manifestacje patriotyczne oraz gesty 
skazańcy starali się „odegrać napisaną przez siebie rolę”, stać się podmiotem, nie zaś tylko 
przedmiotem teatrum. 

W późniejszym czasie takie próby upodmiotowienia siebie przez skazanych stały się nie-
możliwe: przed egzekucją nakładano im na głowy worki, kneblowano usta, otumaniano ich, by 
bezwiednie „odgrywali” swoją rolę. „Podobno mieli coś w ustach, aby nie mogli krzyczeć. Szli 
na miejsce kaźni spokojnie, mechanicznie jak manekiny, jak gdyby znajdowali się pod wpływem 
jakiegoś środka narkotycznego”22. W całym tragicznym spektaklu ciało skazańców odgrywało 
rolę pustej karty, którą okupant, podobnie jak foucaultowska władza, zapisywał swoją potęgą. 
Owa potęga miała przerażać, terroryzować strachem poddanych owej władzy, czyli mieszkańców 
Warszawy. Strach stawał się głównym narzędziem panowania okupanta. Z uwagi na to, że ciało 
skazanych pełniło funkcję przekaźnika wiadomości do społeczeństwa, można wręcz stwierdzić, 
że dla okupanta rozstrzeliwani ludzie nie byli w tym „teatrze” „aktorami”, ale jedynie „rekwizy-
tami”. W ten sposób dokonywało się całkowite uprzedmiotowienie człowieka. 

Na końcowy akt nie trzeba było długo czekać. „Nastąpiła pierwsza salwa. Po 5–10 minutach 
nastąpiła druga salwa, a następnie po pewnym czasie trzecia. Usłyszałem jeden słaby jęk i następnie 
5 czy 6 po sobie następujących pojedynczych wystrzałów. To hitlerowcy dobijali tych, którzy od 
razu nie zginęli”23. Wszystko odbywało się w bezduszny i mechaniczny sposób. Parę chwil i cały 
krwawy spektakl dobiegał końca. Ciała ładowano na ciężarówki, które odjeżdżały w nieznanym 
kierunku. Ostatnim etapem było likwidowanie śladów krwawej kaźni, a następnie ruch uliczny 
był wznawiamy. Na dotychczasową scenę wkraczała odizolowana do tej pory widownia, która 
miała do odegrania swoją rolę w „epilogu”. 

Skoro za każdym razem „publiczność” była odseparowana od miejsca straceń, nasuwa się 
pytanie, czy można nazywać te egzekucjami publicznymi. Władysław Bartoszewski w swoich 
publikacjach podkreślał, że „egzekucje publiczne nie były [w owym okresie – P.M.] właściwie 
prawdziwymi egzekucjami publicznymi”, bardziej odpowiednie byłoby określenie ich mianem 

17 W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci…, s. 302.
18 L. M-ski [Leszek Moczulski], Z otwartych szkatuł, „Stolica” 1966, nr 5, s. 14.
19 W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci…, s. 302.
20 „Informacja Bieżąca” 1943, nr 43.
21 W. Bartoszewski, Egzekucje publiczne w Warszawie w latach 1943 do 1944 [w:] idem, Pisma wybrane, t. 1: 
1942–1957, Kraków 2007, s. 127.
22 Idem, Warszawski pierścień śmierci…, s. 302.
23 L. M-ski [Leszek Moczulski], Z otwartych szkatuł, „Stolica” 1966, nr 5, s. 14.
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„egzekucji ulicznych”24. Jednakże w moim mniemaniu to, że „publiczność” miała ograniczony 
dostęp do egzekucji, nie oznacza, iż w nich nie partycypowała. Mimo że mieszkańcy miasta nie 
byli naocznymi świadkami (aczkolwiek są relacje osób, które widziały owe egzekucje na własne 
oczy), to za każdym razem obserwowali etap poprzedzający egzekucję oraz ślady po niej, słyszeli 
wystrzały, czuli atmosferę grozy. Widzowie nie mogli uczestniczyć wyłącznie w akcie finalnym, 
który z założenia, mimo wszystko, nie był najważniejszym aktem całego „spektaklu”. Pewne 
elementy wskazują na publiczny charakter owych egzekucji. Wybór ulicy, miejsca w przestrzeni 
publicznej, był zamierzonym zabiegiem, przez który okupant chciał oddziaływać na „publiczność”, 
nawet jeśli nie obserwowała ona całego przebiegu kaźni. O publicznym charakterze egzekucji 
świadczyło również to, że za każdym razem odbywały się one w innej części miasta, zwykle 
w miejscach najbardziej zatłoczonych, w godzinach szczytu.

Widać tu niezwykle wyrafinowaną metodę wywoływania powszechnego uczucia strachu – każ-
dy mógł się znaleźć na miejscu skazanego, każdy odczuwał atmosferę terroru i bezpośrednie 
zagrożenie śmiercią. Na wyjątkowość panującej w omawianym okresie atmosfery wskazuje 
również świadek odbywających się w stolicy egzekucji, Ludwik Landau: „Egzekucje powtarzają 
się ciągle, ale jednak wszystko, co się wie i słyszy, dalekie jest od wywołania tego wrażenia co 
to, co się widzi – choćby w postaci złowrogich przygotowań czy śladów egzekucji – lub co się 
nawet tylko słyszy – w postaci rozlegających się, niosących śmierć niewinnym ludziom salw”25. 
Opisywana egzekucja odbyła się 28 stycznia 1944 r. w godzinach przedpołudniowych na rogu 
Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. 

Właśnie oddziaływanie przez strach na mieszkańców Warszawy, którzy stanowili „publicz-
ność” owych krwawych spektakli, jest niezwykle istotne w analizie teatralizacji terroru. Przez 
potęgowanie psychozy strachu władze hitlerowskie chciały wywołać naturalną reakcję, która 
towarzyszy temu uczuciu – wycofania się, zaniechania działań, które mogłyby narazić na krwawe 
represje oraz biernego przystosowania się do otaczających warunków26. W stolicy „zapanowała 
i utrzymywała się atmosfera terroru, tj. trwałego i silnego napięcia lękowego pod wpływem 
specyficznych sytuacji międzyludzkich”27. 

Powszechny strach można porównać do toczącej miasto choroby, którą łatwo było się zarazić, 
szczególnie przez wszechobecne plotki, również te celowo rozsiewane przez samych Niemców. 
Chociaż, jak zwykle bywa z chorobami, również na strach można się było uodpornić. W dziennikach 
okupacyjnych, nawet pisanych w trakcie najsilniejszej fali terroru, jaka dotknęła Warszawę, znajduje 
się wiele wzmianek o pewnym oswojeniu się warszawiaków z represjami. „Ale życie płynie mimo 
wszystko swoim korytem. Ludzie wzdychają, mówią o niepewności bytu, o niemożliwości życia 
w tych warunkach – ale w gruncie rzeczy przyzwyczaili się do tego wszystkiego”28. W podobnym 
tonie wypowiadała się również pisarka Zofia Nałkowska, która w swoim dzienniku pod datą 
20 października 1943 r. (tego dnia odbyła się egzekucja dwudziestu więźniów Pawiaka na nasypie 
kolejowym przy Dworcu Gdańskim) napisała: „Żyjemy pomimo to, żyjemy obok tego i w tym. 
Powtarzają się zamachy i powtarzają się te odwety. Życie adaptuje się do tego”29. W następnym zda-
niu Nałkowska opisuje sprzątanie swojego biurka oraz całego mieszkania. Jak widać, mimo trwogi, 
jaką wywoływał terror okupacyjny, życie toczyło się dalej. Mimo ciągłego strachu ludzie powoli 
„przyzwyczajali” się do nawet najtragiczniejszych, coraz częściej powtarzających się wydarzeń.

24 W. Bartoszewski, Egzekucje publiczne…, s. 125.
25 L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji…, s. 584.
26 T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1988, s. 471.
27 J. Pieter, Strach i odwaga, Warszawa 1971, s. 101. 
28 L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji…, s. 467.
29 Z. Nałkowska, Dzienniki 1939–1944, oprac., wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1996, s. 482.
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Inną reakcją mieszkańców Warszawy na masowe egzekucje publiczne była spotęgowana 
nienawiść do okupanta oraz chęć odwetu. „Wrażenie było potężne, wściekłość taka, że ludzie 
na ulicy, przestawszy panować nad sobą, wypowiadali na głos pragnienie zemsty za morder-
stwa” – w ten sposób Landau opisał reakcję widzów wspomnianej egzekucji z końca stycznia 
1944 r. Bez wątpienia takie zachowanie stało w sprzeczności z oczekiwaniami okupanta, gdyż 
wskazywało na niesłabnące poparcie społeczne dla działalności podziemia, celem zaś Niemców 
było poróżnienie go z ludnością cywilną.

W dziennikach z czasów okupacji przy okazji wzmianek na temat egzekucji oraz innych 
form represji przebija świadomość autorów, że następnym razem mogą być one ich udziałem i to 
oni mogą się znaleźć przed plutonem egzekucyjnym. 15 października 1943 r. Zofia Nałkowska 
w swoim diariuszu zanotowała: „Ludzie tacy jak ja, ludzie zwyczajni, wzięci na ulicy. Jest strach 
i wstyd, rozdzierający serce, ssący wnętrzności […] Są tacy sami, jak ja, gdy idę ulicą, nic ich 
inaczej nie kwalifikuje, nic nie wyróżnia. Jest przypadkiem, że nie są mną, że nie są każdym 
z tych, którzy ocaleli. Właśnie w założeniu jest tu przypadek, odpowiedzialność zbiorowa”30. 

Z ową wszechobecną psychozą strachu społeczeństwo starało się walczyć na różne sposoby, 
m.in. „znieczulając się” alkoholem. Jednakże najbardziej widoczną reakcją na wszechobecny 
terror był wzrost religijności, którą w interesującym nas okresie można określić mianem „reli-
gijnej niemal ekstazy”31. Oprócz wzmożonej religijności indywidualnej i zbiorowej częste były 
przypadki cudownych widzeń. Najbardziej spektakularnym objawem wzrostu religijności było 
jednak pojawienie się w różnych punktach miasta ołtarzyków i kapliczek32. 

Zmiany w przestrzeni publicznej były również ściśle związane z samymi egzekucjami. Sceny 
krwawego „teatru” ulegały sakralizacji i stawały się swoistymi miejscami pamięci. Żandarmeria 
próbowała przeciwdziałać temu procesowi przez pośpieszne sprzątanie miejsc rozstrzeliwań: „krew 
brali w kubełki, aby żaden ślad zbrodni nie pozostał. Dosłownie po kilku minutach tylko mokry 
mur, chodnik i jezdnia świadczyły o okropnej zbrodni, mimo że przed chwilą miejsce to wyglądało 
okropnie”33. W tym momencie mieszkańcy Warszawy dopisywali do niemieckiego „scenariusza” 
swój „epilog” – otaczali miejsca egzekucji kultem, ustawiając tam kwiaty, znicze oraz krzyże. 
Po styczniowej egzekucji w Al. Jerozolimskich następnego dnia w miejscu stracenia pojawiły 
się kwiaty oraz wiązanki opatrzone dużym napisem „Chwała”. „Zatrzymują się tam w ciągu dnia 
tłumy przechodniów, ciągną też specjalnie ludzie z innych części miasta” – pisał Bartoszewski34. 

Powszechną czcią otaczano również wszelkie fizyczne ślady po rozstrzelanych – w niesprząt-
niętej krwi maczano chusteczki, które stawały się swoistymi relikwiami po nierzadko bezimien-
nych „męczennikach”. Tego typu akty kultu skutkowały niejednokrotnie kolejnymi ofiarami: 
„o godzinie 6-ej na pokrytej czerwonymi kałużami niezakrzepłej jeszcze krwi plaży koło Wału 
Miedzeszyńskiego ciągną tłumy mieszkańców Saskiej Kępy, by zbroczony krwią piasek pokryć 
kwiatami. Posterunki niemieckie z Mostu Poniatowskiego otwierają ogień z karabinów maszy-
nowych. Ludzie uciekają. Zostają kwiaty, wśród których płoną świeczki, zostają trupy dwóch 
kobiet i jakiegoś uczniaka, którzy nie zdążyli uciec. Przybywają patrole żandarmów, które usuwają 
trupy i kwiaty. A w nocy nieznane ręce znów sypią kwiaty i zapalają znicze na miejscu zbrodni”35.

W latach pięćdziesiątych XX w. powstała inicjatywa upamiętniania miejsc egzekucji przez 
umieszczanie w ich pobliżu wykonanych z piaskowca tablic projektu rzeźbiarza Karola Tchorka. 

30 Ibidem, s. 479.
31 T. Szarota, Okupowanej Warszawy…, s. 469.
32 Ibidem, s. 469–471.
33 W. Bartoszewski, Egzekucje publiczne…, s. 127.
34 Idem, 1859 dni Warszawy, oprac. A.K. Kunert, Kraków 2008, s. 630. 
35 Ibidem, s. 128.
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Obecnie tablice te odgrywają rolę kotwicowisk zbiorowej pamięci warszawiaków o miejscach 
straceń z okresu okupacji i o martyrologii ludności stolicy w tamtym okresie. 

Zważywszy na to, że okupant tłumaczył terror skierowany w stronę cywilów jako odwet za 
ataki ruchu oporu na Niemców (takie powody podawano na afiszach dotyczących zarówno wzięcia 
zakładników, jak i samych egzekucji), niezwykle ważne jest stanowisko Polskiego Państwa Pod-
ziemnego wobec owych represji. Już na samym początku nowej fali terroru kierownictwo walki 
podziemnej wydało następujący komunikat: „W ostatnich dniach gestapo rozpoczęło nową falę 
terroru w formie masowych łapanek niewinnych ludzi oraz brania i rozstrzeliwania zakładników, 
jak to miało miejsce w Warszawie w dniach 13 i 14 X 1943 r. Polacy nie dadzą się zastraszyć taką 
bezmyślną a okrutną akcją. W odwet za tego rodzaju akty terroru zostaną wykonane dodatkowe 
uderzenia dywersyjne i represyjne”36. 

Za słowami szły czyny. Każdorazowa egzekucja skutkowała odpowiedzią ze strony państwa 
podziemnego, które to ataki doprowadzały do kolejnych łapanek oraz egzekucji. W ten sposób 
powstała samonapędzająca się spirala przemocy. Trzeba zaznaczyć, że liczby ofiar po obu stronach 
nie były do siebie nawet zbliżone – w odwecie za atak na choćby jednego żołnierza niemieckiego, 
nawet nie ze skutkiem śmiertelnym, w egzekucji ulicznej ginęły dziesiątki warszawiaków. 

Propaganda niemiecka za pomocą wspomnianych obwieszczeń oraz prasy gadzinowej zrzu-
cała odpowiedzialność na polski ruch oporu, starając się w ten sposób doprowadzić do konfliktu 
między społeczeństwem a strukturami podziemnymi. Mając świadomość takich prób, przed-
stawiciele podziemia za pośrednictwem swoich organów prasowych starali się naświetlać owe 
niemieckie dążenia oraz tłumaczyć warszawiakom swoje działania. „Ostatnie warszawskie roz-
strzeliwania uliczne prowadzone są przy akompaniamencie propagandy niemieckiej pod hasłem: 
»Sami jesteście winni! Po co nas prowokujecie?« Cóż za bezczelne i jakież perfidne oszustwo! 
[…] »Odwet« niemiecki to tylko pretekst! Gdyby nie było tego pretekstu – znaleźliby inny, lub 
mordowaliby nas bez pretekstu […] Rzeczywistość jest następująca: Niemcy widzą w Polakach 
najgroźniejszych wrogów historycznych swego narodu i chcą nas wytępić, wyniszczyć, zetrzeć 
z powierzchni ziemi”37. 

W podobny sposób wypowiadały się wszystkie bez wyjątku podziemne stronnictwa politycz-
ne. Przybliżanie społeczeństwu punktu widzenia poszczególnych stronnictw było istotne, gdyż 
propaganda niemiecka prowadziła swoistą grę, której celem było nie tylko skłócenie ludności 
cywilnej z podziemiem, lecz także poróżnienie między sobą podziemnych organizacji. „Jeśli czyn 
jest dokonany przez elementy komunistyczne, to z liczby wyżej wymienionych będą wyłączeni 
komuniści z aktu ułaskawienia, jeśli natomiast czyn jest dokonany przez inne elementy wprowa-
dzonych na błędną drogę, to z wyżej wymienionych będą wykluczone z aktu ułaskawienia takie 
osoby, które należały do kierunku politycznie przybliżonego do wyznawanego przez sprawców”38. 

Pod koniec października 1943 r. socjalistyczne pismo „WRN” trafnie interpretowało grę 
prowadzoną przez okupanta: „Ta jawność, szerokie reklamowanie mordów i raz po raz powta-
rzające się strzelaniny uliczne – wszystko ma jeden cel: rzucić postrach śmierci na najszersze 
koła stolicy, wzbudzić w nich zwierzęcy strach i zmusić do pokory. A obok tego cel drugi: każda 
audycja głośników warszawskich połączona jest z wezwaniem do ludności, by ta swoim zacho-
waniem ułatwiła rządy niemieckie. Każda audycja podkreśla obłudnie, że terror zwrócony jest 
tylko przeciwko komunistom i polskim organizacjom oporu. Cel tego jasny: Niemcy chcieliby 
nie tylko złamać duszę Warszawy, ale również wbić klin pomiędzy szerokie rzesze ludności 

36 „Biuletyn Informacyjny” 1943, nr 42. 
37 „Biuletyn Informacyjny” 1943, nr 43. 
38 W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci…, s. 306.
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a zorganizowane siły ruchu niepodległościowego”39. Artykuły o podobnej wymowie możemy 
odnaleźć również w organie prasowym PPR, „Głosie Warszawy”, m.in. 19 października 1943 r.40

W połowie lutego 1944 r. Niemcy zaprzestali przeprowadzania ulicznych egzekucji. Można przy-
puszczać, że jedną z przyczyn była reakcja społeczeństwa – zupełnie odmienna od przewidywanej 
przez władze okupacyjne. Zamiast społecznej apatii oraz odwrócenia się ogółu mieszkańców miasta 
od struktur ruchu oporu nastąpił znaczący wzrost uczuć patriotycznych oraz wsparcia dla działalno-
ści podziemia. Bez wątpienia równie duży wpływ na zmianę strategii miała determinacja zarówno 
Armii Krajowej, jak i całego Polskiego Państwa Podziemnego. Polski ruch oporu nie zaprzestał 
akcji skierowanych przeciw okupantowi. Wśród nich bodaj najważniejszą był zamach na Franza 
Kutscherę przeprowadzony 1 lutego 1944 r.41 Warto nadmienić, że odwet struktur podziemnych 
państwa przybierał nie tylko formę zamachów bądź egzekucji na okupantach. Jego mniej krwawymi 
postaciami były: sabotaż (m.in. działania Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”), akcje dywersyjne, 
a także żarty okupacyjne czy też wiersze, które miały pokrzepiać terroryzowane społeczeństwo. 

Mimo zaprzestania egzekucji ulicznych okupant nadal prowadził politykę terroru wobec 
ludności stolicy. Wciąż stosowano różne formy zastraszania oraz utrzymywania społeczeństwa 
w ciągłej niepewności. Jednakże Niemcy zdecydowali, że nie warto stwarzać kolejnych okazji 
do manifestacji uczuć patriotycznych w miejscach straceń na ulicach Warszawy, powrócili więc 
do zwyczaju przeprowadzania egzekucji w miejscach odosobnionych, np. w ruinach warszaw-
skiego getta42.

Wielokrotne powoływanie się w powyższym tekście na badania Władysława Bartoszewskie-
go nie jest przypadkowe. Jak wspomniałem na wstępie, jego studia przybliżające problematykę 
terroru okupacyjnego, w szczególności egzekucji publicznych, stanowią najważniejsze pozycje 
w literaturze przedmiotu. Jednakże mimo ogromnych zasług prof. Bartoszewskiego w tej dziedzinie 
sądzę, że na egzekucje uliczne w okupowanej Warszawie winno się spojrzeć również pod innym 
kątem. Autor Warszawskiego pierścienia śmierci, wyszczególniając imiona i nazwiska ofiar, prag-
nął przywrócić im godność, doprowadzić do ich ponownego upodmiotowienia. Ukazanie terroru 
dzień po dniu miało też na celu uzmysłowienie czytelnikowi ogromu okrucieństw dotykających 
ludność Warszawy ze strony okupanta. W ten sposób dzieło Bartoszewskiego wpisywało się 
w pewien nurt martyrologicznej narracji na temat losów Polaków podczas II wojny światowej. 

W żadnym wypadku nie uważam tego za błędne podejście, szczególnie że autor nierzadko 
był świadkiem owych represji bądź wręcz doznał ich osobiście. Niemniej uważam, że potrzebne 
jest też inne spojrzenie na ową problematykę. Winno się ono skupić na uniwersalnym ujęciu 
tematu – analizowaniu nawet najbardziej krwawego oblicza terroru jako pewnej socjotechniki 
władzy. Wspomniana przeze mnie teatralizacja egzekucji publicznych w Warszawie w latach 
1943–1944 była zabiegiem z zakresu inżynierii społecznej. Warto również przyjrzeć się reakcjom 
społeczeństwa na niemiecki terror, wykorzystując wiedzę z dziedziny psychologii społecznej. 

Mam świadomość, że takie ujęcie tematu może się spotkać z zarzutem trywializacji tej ważnej 
kwestii, sprowadzania egzekucji ulicznych do poziomu „zwykłych” zabiegów inżynierii spo-
łecznej oraz odarcia ich z narodowej martyrologii. Mimo wszystko sądzę, że warto spojrzeć na 
egzekucje publiczne w czasie okupacji w nowy sposób, gdyż waga tego zagadnienia obliguje do 
dotarcia do samego jądra problemu, a nie zatrzymywania na jego narodowej powierzchni oraz 
martyrologicznym wymiarze.

39 „WRN” 1943, nr 61. 
40 „Głos Warszawy” 1943, nr 60, 19. 
41 P. Stachiewicz, Akcja „Kutschera”, Warszawa 1982, passim. 
42 W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci…, s. 376–377.
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Antykomunistyczne podziemie 
niepodległościowe w Czechosłowacji i Polsce 
w latach 1944–1949. Zarys problematyki 
na przykładzie dwóch miast – Torunia i Žatca

Był 5 marca 1946 r., gdy Winston Churchill w amerykańskim Fulton wypowiedział powszech-
nie znane słowa o żelaznej kurtynie, która rozciągała się od Szczecina po Triest. Gdy były przy-
wódca Wielkiej Brytanii mówił o podzielonej Europie, w wielu krajach po wschodniej części 
wspomnianej kurtyny toczyła się prawdziwa walka z reżymami komunistycznymi1. 

Przybierała ona różne formy, w niektórych krajach: na Litwie, w Polsce czy Bułgarii, miała 
charakter zbrojny, i to o takim zasięgu, że nieraz wywołuje to dyskusje o wojnie domowej. Pod-
ziemne organizacje antykomunistyczne w krajach bloku wschodniego różniły się swoim obliczem 
ideowym, np. w podziemiu ukraińskim dominowały poglądy nacjonalistyczne, w Czechosłowacji 
zaś przeważało nastawienie wyłącznie antykomunistyczne. Odmienny był także etap kształto-
wania się podziemia: w krajach nadbałtyckich uformowało się ono wraz z zbliżaniem się Armii 
Czerwonej, natomiast w Rumunii czy w Bułgarii dopiero po przejęciu władzy przez partie komu-
nistyczne. Tak było również w Czechosłowacji, gdzie impulsem do powstania zorganizowanego 
oporu był pucz komunistyczny w lutym 1948 r. Nawet w granicach jednego kraju sytuacja nie była 
jednakowa. Duże różnice występowały między wschodnimi i południowymi obszarami Polski, 
gdzie po wojnie wciąż trwały walki, a znacznie spokojniejszą północną i zachodnią częścią kraju, 
m.in. województwem pomorskim. 

Istniało jednak również wiele cech wspólnych. W niniejszym artykule na przykładzie Torunia 
i miasta Žatec w północno-zachodnich Czechach wykażę podobieństwa i różnice między orga-
nizacjami podziemia antykomunistycznego w krajach bloku wschodniego. Będę się odwoływał 
do swych dotychczasowych badań dotyczących przede wszystkim Žatca2. 

Tło regionalne 
Na powstanie i sposób działania podziemia antykomunistycznego na danym obszarze duży 

wpływ miały historia oraz specyfika regionu. Stwarzały one bowiem mniej lub bardziej korzyst-
ne warunki do rozwijania się konspiracji. Miasta Toruń i Žatec mają pod tym względem dość 

1 Więcej zob. G. Motyka, R. Wnuk, T. Stryjek, A.F. Baran, Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie 
Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953, Gdańsk–Warszawa 2012; Anti-Soviet Resistance in the Baltic States, 
red. A. Anušauskas, Vilnius 1999.
2 Tym tematem zajmuję się w pracy doktorskiej Podziemie antykomunistyczne w Czechosłowacji i Polsce 
1944–1953. Komparacja działań antykomunistycznych w kontekście historii regionu miasta Žatec i województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
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zbliżoną historię, podobne są także skala, forma i rodzaj działalności wybranych organizacji 
antykomunistycznych operujących w tych miastach3.

W przedwojennym Žatcu mieszkało prawie 20 tys. ludzi, z czego znaczną większość stanowiła 
ludność niemiecka. Tak jak większość Niemców w Czechosłowacji, z nadzieją patrzyła ona na 
plany Hitlera, według których tereny przygraniczne, czyli czeska część Sudetów, miały zostać 
przyłączone do III Rzeszy. W wyniku układu monachijskiego te zamiary się spełniły. Większość 
Czechów opuściła wcielone obszary. W tej sytuacji w Sudetach nie było odpowiednich warunków 
do podjęcia działalności konspiracyjnej, która rozwijała się w pozostałej części kraju (późniejszy 
Protektorat Czech i Moraw). Powyższej tezy nie wolno jednak generalizować, gdyż mimo wszystko 
na pograniczu Sudetów istniały pewne organizacje podziemne czy partyzanckie.

Bardzo ograniczoną aktywnością wykazywała się np. partyzantka komunistyczna, jej dzia-
łalność skupiła się przede wszystkim na przetrwaniu wojny. Dopiero pod sam jej koniec podej-
mowano akcje zbrojne mające na celu zatrzymywanie wycofujących się jednostek niemieckich 
i przejmowanie władzy na wyzwolonych terenach. Jedną z takich formacji partyzanckich była 
grupa „Pravda”, ukrywająca się w ruinach zamku o tejże nazwie. Wśród członków zarówno tej, 
jak i podobnych organizacji znajdowali działacze komunistyczni, ukrywający się żołnierze Armii 
Czerwonej, a także osoby z przeszłością kryminalną4. 

Przedwojenny Toruń pod względem liczby mieszkańców czterokrotnie przewyższał Žatec, 
lecz niższy był tam odsetek mniejszości niemieckiej. W ówczesnej populacji Torunia niemiecka 
ludność stanowiła tylko 3,2 proc.5 Wbrew woli większości mieszkańców miasto spotkał podobny 
los jak sudecki Žatec. Po zakończeniu kampanii wrześniowej Toruń wraz z Gdańskiem i Pomo-
rzem został przyłączony do III Rzeszy jako Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau 
Danzig-Westpreußen). Rozpoczęła się intensywna germanizacja polskiej ludności. Jedną z uży-
wanych do tego metod było wprowadzenie tzw. niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche 
Volksliste, DVL). Elementami polityki okupacyjnej na tym obszarze były nie tylko germanizacja 
i akcje wysiedleńcze, lecz także planowa eksterminacja Polaków. Miejscem niemieckich zbrodni 
w Toruniu był las Barbarka, gdzie dokonywano masowych egzekucji6.

Wbrew nazistowskim represjom i niekorzystnym warunkom w coraz bardziej zgermani-
zowanym Toruniu zaczęło działać podziemie niepodległościowe. W mieście funkcjonowały: 
harcerska organizacja „Grunwald”, Polska Armia Powstania, a także grupa Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski”. Swoją komórkę miały w Toruniu prawicowy Związek Jasz-

3 Więcej na temat podziemia antykomunistycznego w województwie pomorskim w: R. Wnuk, S. Poleszak, 
A. Jaczyńska, M. Śladecka, Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, s. 331–377; E. Zawacka, 
R. Kozłowski, Powojenne losy konspiracji pomorskiej, Toruń 1995.
4 Grupa liczyła trzynastu członków, jej dowódcą był Adolf Kotous (po wojnie imię zmienił na Alfons), w listo-
padzie 1939 r. został przez Sąd Okręgowy w Brnie skazany na 2 lata za szantaż i oszustwo. Ojczym Kotousa był 
działaczem komunistycznym, on sam także należał do młodzieżowych organizacji komunistycznych. W 1945 r. 
Kotous próbował samozwańczo przejąć władzę w mieście Chomutov. W 1946 r. za spekulację został zesłany do 
obozu pracy, partia komunistyczna nie chciała mieć z nim już nic wspólnego. Po wojnie działalność grupy party-
zanckiej „Pravda” rozpatrywała komisja Ministerstwa Obrony Narodowej, która doszła do wniosku, że formacja 
nie miała charakteru partyzanckiego, lecz tylko konspiracyjny (Vojenský historický archiv, Sbírka dokumentů 
o partyzánském a odbojovém hnutí v Československu (1939–1945), 308-45-3, Rudá milice, skupina „Rudá milice” 
(oddział „Czerwona milicja”), 17 VI 1950 r., k. 16).
5 W 1939 r. w Toruniu żyło 78 769 mieszkańców, 75 286 (95 proc.) stanowiła ludność polska, 2568 (3,2 proc.) 
ludność niemiecka i 857 (1,1 proc.) ludność żydowska (M. Wojciechowski, Mniejszości narodowe w Toruniu 
w okresie międzywojennym (1920–1939) [w:] Historia Torunia, t. 3, cz. 2: W czasach Polski Odrodzonej i okupacji 
niemieckiej (1920–1945), red. M. Biskup, Toruń 2006, s. 197).
6 Zob. S. Grochowina, J. Sziling, Barbarka. Miejsce niemieckich egzekucji Polaków z Torunia i okolic (paździer-
nik–grudzień 1939), Toruń 2009.
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czurczy i lewicowa Polska Akcja Niepodległościowa, założona z inicjatywy przedwojennych 
działaczy socjalistycznych, komunistycznych i demokratycznych. Najważniejszą rolę odgrywał 
jednak Okręg Pomorze Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, ściślej Podokręg Południowo-
-Wschodni ZWZ-AK7. Na obszarze powiatu toruńskiego, Torunia i Inowrocławia funkcjonował 
Inspektorat Toruń AK. Ze względu na niesprzyjające warunki na Pomorzu Zachodnim dzia-
łalność podziemia miała charakter przede wszystkim wywiadowczy, nie podejmowano tam na 
większą skalę akcji zbrojnych.

I w Toruniu, i w Žatcu okupacja niemiecka skończyła się w 1945 r., w obu przypadkach po 
nadejściu Armii Czerwonej. Podobne były również zmiany wprowadzane w administracji. Zarówno 
czechosłowackie, jak i polskie władze, realizując decyzje podjęte na konferencji poczdamskiej 
(17 lipca – 2 sierpnia 1945 r.), przeprowadziły akcję wysiedleńczą mniejszości niemieckiej. 

Dla Žatca i całego pogranicza wysiedlenie Niemców miało poważne konsekwencje: głę-
bokiej przemianie uległ charakter tych terenów, który nadawała im przede wszystkim ludność 
niemiecka. Zniknęły także niemieckie organy administracyjne; w nowo utworzonych komitetach 
narodowych i w Miejskiej Radzie Narodowej w Žatcu dominującą pozycję uzyskali eksponenci 
Komunistycznej Partii Czechosłowacji (Komunistická strana Československa, KSČ). Dużym 
sukcesem dla KPCz okazały się również wyniki pierwszych powojennych wyborów parlamen-
tarnych, zorganizowanych w maju 1947 r. Komuniści uzyskali wtedy 40 proc. głosów. Trzeba 
podkreślić, że wyniki tych wyborów nie były zmanipulowane. Oddają one ówczesne nastawie-
nie czechosłowackiego społeczeństwa, które ufało partii komunistycznej. Właśnie na terenach 
pogranicznych KPCz uzyskała największe poparcie, m.in. z powodu polityki prowadzonej przez 
komunistów podczas zasiedlania Sudetów8. Sytuacja ta była zresztą bardzo podobna do realiów 
polskich na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 

Oprócz administracji KPCz kontrolowała także aparat bezpieczeństwa oraz wojsko. Do zupeł-
nego przejęcia władzy brakowało niewiele. Nastąpiło to podczas kryzysu rządu 25 lutego 1948 r. 
Ważną częścią komunistycznego puczu było utworzenie tzw. komitetów akcji, które usuwały 
niewygodne osoby z różnych funkcji sprawowanych w partiach politycznych, stowarzyszeniach, 
urzędach itp.9

Chociaż pojedyncze przejawy działalności skierowanej przeciwko coraz silniejszym komuni-
stom zdarzały się jeszcze przed puczem z lutego 1948 r., największa fala zorganizowanego oporu 
nastąpiła dopiero po zupełnym przejęciu władzy przez komunistów. Można więc stwierdzić, iż 
była to reakcja na prowadzoną przez komunistów politykę, która nabierała charakteru represyjnego 
wobec społeczeństwa (upaństwowienie handlu i rzemiosła, kolektywizacja rolnictwa). 

Po wojnie w całym kraju, w tym także w Toruniu, doszło do poważnych zmian. Jedną z naj-
istotniejszych było uzyskanie silnej pozycji przez Polską Partię Robotniczą, której członkowie 
objęli ważne funkcje w rządzie i administracji państwowej. Na Pomorze przybyła tzw. Pomorska 
Grupa Operacyjna Komitetu Centralnego PPR z Antonim Alsterem na czele. Jej zadaniem było 
wprowadzanie władzy „ludowej” na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Funkcję prezydenta 
Torunia objął jednak członek sprzymierzonej z komunistami Polskiej Partii Socjalistycznej – Wła-

7 Zob. J. Sziling, Polskie organizacje konspiracyjne [w:] Historia Torunia…, s. 651–658; E. Zawacka, R. Kozłow-
ski, Armia Krajowa na Pomorzu, Toruń 1995.
8 Przydziały majątków poniemieckich często uzyskiwali drobni rolnicy i robotnicy z głębi kraju, niejednokrotnie 
sympatycy lub członkowie KPCz. Komuniści korzystali z tego, że kontrolowali rady narodowe zajmujące się zasied-
laniem pogranicza, co było jednym z elementów polityki ich partii. Oczywiście sytuacją powojenną pogranicza 
zajmowały się w swoich programach także inne ówczesne partie polityczne, np. partia narodowosocjalistyczna. 
9 Zob. V. Veber, Osudové únorové dny 1948, Praha 2008; K. Kaplan, Pět kapitol o únoru, Brno 1997; idem, 
Nekrvavá revoluce, Praha 1993.
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dysław Dobrowolski. Jak wynika z raportów Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Toruniu, PPS miała w mieście silniejsze poparcie społeczeństwa niż komuniści10. 

Kolejną ważną zmianą w porównaniu ze stanem sprzed wybuchu wojny było przeniesienie 
stolicy województwa pomorskiego z Torunia do sąsiedniej Bydgoszczy. Oprócz oficjalnie pre-
zentowanych powodów (np. lepsza komunikacja) dużą rolę z pewnością odegrały także założenia 
PPR, według których bardziej przemysłowa Bydgoszcz miała być przychylniejsza dla tej partii 
niż konserwatywny i prawicowo zorientowany Toruń11.

Z końcem wojny zakończyła się także historia mniejszości niemieckiej w Toruniu. Podobnie jak 
w Czechach, niemieckich mieszkańców oraz przesiedleńców najpierw zgromadzono w obozach, 
a następnie przetransportowano do Niemiec. Jednocześnie trwały inne ruchy migracyjne, w tym 
napływ do Polski repatriantów z ZSRR. Część z nich osiedliła się na Pomorzu Nadwiślańskim 
i w samym Toruniu. W mieście panował duży kryzys mieszkaniowy, który jeszcze powiększali 
kwaterujący tu żołnierzy radzieccy. 

Kłopoty mieszkaniowe nie były jednak najważniejszym problemem związanym z obecnością 
obcego wojska. Rabunki, gwałty oraz niszczenie dobytku przez krasnoarmiejców dotknęły głównie 
ludności wiejską12. Przestępstwa żołnierzy radzieckich dyskredytowały nowe władze „ludowe”, 
które określały Armię Czerwoną jako armię wyzwoleńczą, w opozycji do „faszystowskiej i reakcyj-
nej” AK. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że postępowanie wojsk radzieckich w Czechosłowacji 
miało zupełnie inny charakter, np. w Žatcu dowódca radzieckiego garnizonu utrzymywał surowy 
rygor, dzięki czemu rzadko dochodziło do poważniejszych przestępstw z udziałem radzieckich 
żołnierzy. Inaczej wyglądało to na Słowacji. Można więc stwierdzić, że ówczesne społeczeństwo 
czechosłowackie miało pozytywny stosunek do Armii Czerwonej i rzeczywiście traktowało ją 
jako armię wyzwoleńczą. 

O tym, w jakim kierunku zmierzać będzie powojenna Polska, oprócz obchodów 9 maja jako 
Dnia Zwycięstwa świadczyły także kolejne święta i imprezy, które demonstrowały przyjaźń 
polsko-radziecką i „ludowy” charakter odrodzonej Polski13. Największą manifestacją siły PPR 
i jej sojuszników połączonych w tzw. Blok Demokratyczny było referendum z 30 czerwca 
1946 r., pokazujące, że komuniści mogą w Polsce robić, co zechcą – nawet fałszować powszech-

10 W sprawozdaniu MUBP w związku z działalnością PPS przed wyborami w 1947 r. czytamy: „W tym celu 
wytężają akcję werbunkową, która w sumie ma powiększyć ich szeregi, by za wszelką cenę wytworzyć sytuację, 
która w rezultacie daje górę nad PPR” (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy [dalej: 
AIPN By], Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy [dalej: WUSW w Bydgoszczy], 060/2, Spra-
wozdania i raporty szefa MUBP w Toruniu za rok 1946, Sprawozdanie dekadowe za okres 9–17 I 1946 r., Sytuacja 
polityczna, 27 I 1946 r., k. 1). 
11 Przed wojną największym poparciem cieszyły się partie ruchu narodowego (Stronnictwo Narodowe, Naro-
dowa Partia Robotnicza), a także ruch ludowy (Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”). Natomiast lewica miała 
nikłe poparcie społeczeństwa (K. Churska-Wołoszczak, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego 
w województwie pomorskim (1946–1947), Bydgoszcz–Gdańsk 2014, s. 19, 26–30).
12 Sprawcami napadów nie byli jednak wyłącznie żołnierze radzieccy, ale, jak pokazują wypowiedzi mieszkańców 
gromady Czarne Błoto w powiecie toruńskim, nieraz towarzyszyli im żołnierze w polskich mundurach. „Ludność 
traci zaufanie do żołnierza polskiego, nie chce brać udziału w pracy dla dobra ogólnego, bo każdy jest zmuszony 
pilnować własnej zagrody, aby go nie pozbawiono reszty mienia, którego mu Niemcy zrabować nie zdążyli. 
[…] Prosimy o broń, bo obrona przez istniejącą Milicję Obywatelską jest niedostateczna” (AP Toruń, Starostwo 
Powiatowe w Toruniu, Zarząd Gminy Smolno do Starostwa Powiatowego w Toruniu, 12 VII 1945 r., k. 1).
13 Oprócz 9 maja do propagandy władzy „ludowej” posłużyło także Święto Pracy. Informacje agenturalne wska-
zują, że ludność niechętnie uczestniczyła w zorganizowanych obchodach. Zupełnie inaczej podchodzono do święta 
Konstytucji 3 maja, które komuniści starali się usunąć, co zanotowali także mieszkańcy Torunia zadający podczas 
manifestacji takie pytania, jak: „Dlaczego nie ma wojska? Czemu tyle milicji? Dlaczego interweniuje UB?” (AIPN 
By, WUSW w Bydgoszczy, 060/2, Sprawozdania i raporty szefa MUBP w Toruniu za rok 1946, Raport dekadowy 
za okres 28 IV – 8 V 1946 r.; ibidem, Ogólna sytuacja polityczna, 9 V 1946 r., k. 2).
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ne głosowanie dotyczące przyszłości kraju. Identyczny przebieg i również sfałszowane wyniki 
miały wybory do Sejmu Ustawodawczego odbywające się 19 stycznia 1947 r. Los Polski był 
już wtedy przesądzony. 

Tło ideowe 
Opór wobec reżymu komunistycznego łączył osoby o różnych światopoglądach i orientacji 

politycznej. Większość członków podziemnych organizacji antykomunistycznych stanowili człon-
kowie czy też sympatycy opozycyjnych partii politycznych. W polskich realiach najistotniejszą siłą 
polityczną było legalnie działające Polskie Stronnictwo Ludowe pod przewodnictwem Stanisława 
Mikołajczyka. Ponieważ ludowcy stanowili jedyną w pełni niezawisłą partię polityczną, do PSL 
wstępowali także ludzie z innych obozów politycznych. Aparat bezpieczeństwa podejmował 
działania mające na celu wyeliminowanie z życia politycznego członków PSL, których oskarżano 
o działalność „antypaństwową”. Za przykład działalności służby bezpieczeństwa wymierzonej 
w ludowców może posłużyć historia członka PSL, adwokata Aleksandra Czernego z Torunia. 
Oskarżono go o powiązania z grupą zbrojną pod dowództwem Leona Bucichowskiego „Ryn-
grafa”. Został aresztowany, ale później go zwolniono bez wyroku sądowego14. Z reguły wśród 
osób należących do organizacji antykomunistycznych dominowały konserwatywne, prawicowe 
poglądy polityczne, ważną rolę odgrywała także wiara katolicka. 

Zwolennikami partii prawicowych było także wielu uczestników podziemia antykomunistycz-
nego w Czechosłowacji. Przede wszystkim byli to członkowie i sympatycy Czechosłowackiej 
Partii Narodowosocjalistycznej (Československá strana národně socialistická, ČSNS), aktywnie 
występujący przeciwko władzy KPCz. Przykładem jest organizacja nazwana imieniem prezydenta 
„Dr. Edvard Beneš”, działająca w północnych Czechach15. Wrogów KPCz nie brakowało też 
wśród zwolenników chadeckiej Czechosłowackiej Partii Ludowej (Československá strana lidová, 
ČSL) i Partii Demokratycznej (Demokratická strana, DS) działającej na Słowacji, ale również 
wśród socjalistów, a nawet członków partii komunistycznej, których zawiódł reżym stworzony 
przez ich partię. W sprawozdaniu skierowanym do wiceministra sprawiedliwości Karola Klose 
stwierdzono: „Ze względu na orientację polityczną przestępców [członków organizacji antykomu-
nistycznych – A.Z.] nie przeważała ona w żadnym kierunku. Udział w przestępczej działalności 
brali zarówno członkowie byłej partii narodowosocjalistycznej, jak i członkowie pozostałych 
partii, łącznie ze stronnikami KPCz”16. 

Fakt, że przeciwnikami władzy komunistycznej zostali niektórzy członkowie partii, wydaje 
się paradoksalny. Działo się tak dlatego, że osoby wstępujące po wojnie do KPCz z nadzieją na 
odbudowę kraju z czasem zaczynały odczuwać zawód, widząc prowadzoną przez partię politykę. 
Często byli to ludzie, którzy podczas wojny należeli do proradzieckich i prokomunistycznych grup 
partyzanckich17. Nie zawsze niezadowolenie z sytuacji w kraju było główną przyczyną rozstania 

14 AIPN By, Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy, 141/47, Akta nadzoru w sprawie Wasilewskiego 
Franciszka, Akt oskarżenia, 13 I 1947 r., k. 1; ibidem, Wyrok WSR w Bydgoszczy, 11 IV 1947 r., k. 1. Imię Czer-
nego figuruje w akcie oskarżenia, ale nie był on sądzony z pozostałymi oskarżonymi.
15 Organizacja liczyła prawie czterdziestu członków, skupiała się na szerzeniu antykomunistycznej propagandy, 
gromadzeniu broni, przygotowywała się do dokonania zamachu na reżym komunistyczny i oczekiwała wybuchu 
kolejnej wojny. Grupa ta podejmowała również akcje ekspropriacyjne, udało jej się też zlikwidować agenta organów 
bezpieczeństwa, który ją infiltrował. Mimo tego organizacja została rozbita, a dwaj jej członkowie otrzymali karę 
śmierci (K. Joklová, Politické procesy 50. let. Kauza Emil Weiland a spol., Diplomová práce, Liberec 2008).
16 Zob. V. Veber, Třetí odboj v ČSR v letech 1948–1953, Pardubice 2014, s. 198.
17 Za przykład może posłużyć duża organizacja „Světlana”, która działała na południowych Morawach. Składała 
się ona w dużej części z byłych partyzantów niezadowolonych z władzy komunistycznej.
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z KPCz. Przykładem jest historia dowódcy oddziału partyzanckiego „Pravda” Alfonsa Kotousa, 
który zdecydował się na działalność antykomunistyczną po tym, jak został przez partię odrzucony18.

Jeżeli chodzi o poglądy religijne członków podziemia antykomunistycznego w Czechosłowacji, 
to w protokołach przesłuchań przeważała zadeklarowana wiara katolicka. Często też należeli oni 
do Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego. W realiach czeskich, inaczej niż na Słowacji, wiara 
nie odgrywała tak ważnej roli, nie pojawiał się tam motyw konfliktu bezbożnego komunizmu 
z religią, jak w np. Polsce. 

Wśród aresztowanych członków podziemia antykomunistycznego, przede wszystkim w północ-
no-zachodnich Czechach, było także wielu prawosławnych. Najczęściej byli to Czesi z Wołynia, 
którzy po wojnie reemigrowali do ojczyzny19. Z uwagi na wcześniejsze doświadczenia z reżymem 
radzieckim stanowili oni grupę wrogo nastawioną do partii komunistycznej i jej polityki. Dla 
komunistów Czesi z Wołynia byli niebezpiecznym elementem społecznym, gdyż ostrzegali innych 
o prawdziwym obliczu komunizmu. Znaczna część z nich miała doświadczenie z pracą konspi-
racyjną i doświadczenie bojowe, walczyli bowiem w szeregach I Czechosłowackiego Korpusu 
Armijnego20. Największa fala oporu pojawiła się, kiedy w Czechosłowacji zaczęto wprowadzać 
przymusową kolektywizację rolnictwa. Wobec perspektywy wcielania do Zjednoczonych Spół-
dzielni Rolniczych (Jednotná zemědělská družstva, JZD) rolnicy organizowali się w grupach oporu. 
Jednak wbrew potencjałowi, jaki Czesi z Wołynia mieli dla antykomunistycznego podziemia, ich 
działalność nie stanowiła większego zagrożenia dla reżymu komunistycznego.

Akcje zbrojne i propaganda
W Toruniu, jak zresztą i w całym kraju, przeważały organizacje działające na wzór wojskowy, 

nawiązujące do struktur AK. Już wiosną 1945 r. został stworzony Okręg Pomorze (Bydgoszcz) 
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, który przejął Okręg Pomorze AK. W listopadzie 1945 r. DSZ 
związała się ze Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”. Z organizacji nienawiązujących do byłych 
struktur lub nieprzynależących do AK-DSZ-WiN można wymienić Okręg XIII Pomorze (Byd-
goszcz) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, które poza Bydgoszczą miało swoje ośrodki 
w Toruniu, Grudziądzu i we Włocławku. W tych rejonach NZW nie działało jednak zbyt aktywnie21. 
W Toruniu i okolicach z systemem komunistycznym walczyło wiele innych grup i organizacji22. 

Działalność organizacji podziemnych skupiała się głównie na szerzeniu antykomunistycznej 
propagandy i pozyskiwaniu informacji wywiadowczych23. W powiecie toruńskim działała I Bryga-
da AK, dowodzona przez Leona Bucichowskiego „Ryngrafa”. Grupa ta według niektórych relacji 
miała powiązania z WiN. Kontakt ze strukturami wyższego szczebla nie był jednak ścisły, nie 

18 Zob. A. Zítek, Protikomunistická rezistence na Žatecku, Diplomová práce, Třtice 2015, s. 111–116.
19 Większość Czechów z Wołynia w 1944 r. zasiliła szeregi czechosłowackiej jednostki wojskowej, która walczyła 
u boku Armii Czerwonej. Na podstawie umowy czechosłowacko-radzieckiej z 1946 r. znaczna część czeskiej 
mniejszości na Wołyniu po wojnie została repatriowana do Czechosłowacji, było to ok. 40 tys. osób. Szerzej na 
ten temat zob. M. Jarnecki, Czesi na polskim Wołyniu w latach międzywojennych, „Mazowieckie Studia Humani-
styczne” 2012, nr 1/2; J. Vaculík, Dějiny volyňských Čechů III, Brno 2001. 
20 Podczas wojny na Wołyniu powstała organizacja „Blaník”. Nie podejmowała ona konkretnych działań, zaj-
mowała się głównie tworzeniem sieci informatorów i działalnością wywiadowczą. Najważniejszym jej zadaniem 
było przygotowywanie czeskich mężczyzn do mobilizacji do czechosłowackiego wojska. Ważnym założeniem 
organizacji było utrzymywanie neutralności wobec konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu (J. Hofman, V. Širc, 
J. Vaculík, Volyňští Češi v první a druhém odboji, Praha 2004, s. 78–89).
21 Zob. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Atlas polskiego podziemia niepodległościowego…, s. 336.
22 Zob. A. Paczoska-Hauke, „Szary”, „Ryś”, „Mściciel”… Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach 
Wschodnich (1944–1947), Bydgoszcz–Gdańsk 2013. 
23 Zob. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Atlas polskiego podziemia niepodległościowego…, s. 336.
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można więc w tym przypadku mówić o zorganizowanej, skoordynowanej działalności. Dlatego 
najważniejszą rolę odgrywały organizacje lokalne, z których można wymienić Armię Krajową 
Rzeczypospolitej Polskiej, łączącą w swoich szeregach mieszkańców wsi z powiatu toruńskie-
go. Na południe od Torunia znajdował się obszar działalności Obwodu Aleksandrów Kujawski 
AK, na północy zaś operowały szwadrony słynnej V Wileńskiej Brygady AK, dowodzone przez 
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Działalność Brygady można zaliczyć do najbardziej 
skutecznej w historii antykomunistycznej konspiracji w Polsce. Jak pokazują raporty MUBP 
w Toruniu, swoje kontakty „brygada śmierci” prawdopodobnie miała także w tym mieście24. 

Co właściwie należy rozumieć przez pojęcie organizacji wojskowej? Przede wszystkim two-
rzenie struktur podziemia opartych na sprawdzonym postępowaniu konspiracyjnym: system 
dowództwa, hasła, pseudonimy, stopnie, przekazywanie wiadomości (ogólnie łączność). Podjęcie 
walki z władzą komunistyczną w ramach jakiejś tajnej organizacji było zazwyczaj poprzedzone 
złożeniem przysięgi, stanowiącej deklarację szczerości tego zamiaru. Wielu żołnierzy anty-
komunistycznego podziemia czuło się zobowiązanych przysięgą złożoną jeszcze podczas II wojny 
światowej, ponieważ, ich zdaniem, Polska wciąż nie była wolnym krajem. 

To, że członkowie antykomunistycznej partyzantki byli często byłymi żołnierzami AK lub 
innych organizacji podziemia niepodległościowego, wyraźnie wpływało na wybór form walki. 
Nie brakowało bowiem akcji zbrojnych, napadów na posterunki milicji, konwoje wojskowe czy 
więzienia. W Toruniu i jego okolicach nie dochodziło do większych starć między oddziałami 
niepodległościowymi i formacjami bezpieczeństwa25. Z kolei dosyć często zdarzały się tzw. akcje 
ekspropriacyjne. Nie zawsze łatwo ustalić, czy były one częścią walki z ustrojem komunistycznym, 
czy zwykłymi napadami rabunkowymi. Ocenę utrudnia też podejście organów bezpieczeństwa, 
które w każdym przypadku kwalifikowały taką działalność jako czysty bandytyzm, a z kolei 
bandom rabunkowym przypisywały powiązanie z podziemiem antykomunistycznym. 

Żeby podejmować akcje zbrojne, grupy oporu musiały najpierw zdobyć uzbrojenie. Czasem 
żołnierze posiadali broń z czasów wojny, co bardzo ułatwiało działalność powojenną. Broń 
(głównie ręczną) zdobywano też na posterunkach milicji (tzw. rozbrajanki), w garnizonach 
Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, a także od funkcjonariuszy innych formacji. W Toruniu 
i jego okolicach takich akcji nie podejmowano. Z relacji władz miejskich wynika jednak, że 
grupy podziemia antykomunistycznego w Toruniu dysponowały zapasami broni i amunicji26. 
Była to broń różnorodna, co z pewnością utrudniało jej używanie. Jej gromadzenie wiązało się 
z oczekiwanym wybuchem III wojny światowej, w której podziemie zamierzało wziąć udział po 
stronie państw zachodnich.

Kolejną metodą walki z reżymem komunistycznym było zastraszanie działaczy i sympatyków 
PPR, a także przedstawicieli „władzy ludowej” – członków stowarzyszeń i organizacji propagu-
jących nowy porządek. Oczywiście podobnie jak w wypadku napadów rabunkowych, tak i tutaj 

24 Podejrzani byli np. profesorowie przenoszonego do Torunia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Nawią-
zywał do niego Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Do aresztowań w Toruniu przyczyniły się także zeznania łącz-
niczki „Łupaszki” Reginy Mordas-Żylińskiej (AIPN By, WUSW w Bydgoszczy, 060/2, Sprawozdania i raporty 
szefa MUBP w Toruniu za rok 1946, Raport dekadowy za okres 8–18 VI 1946 r.; cz. V Działalność nielegalnych 
organizacji politycznych, k. 149). 
25 Jedną z akcji było rozbrojenie żołnierzy Armii Czerwonej 8 V 1945 r. przez podziemie poakowskie (R. Wnuk, 
S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Atlas polskiego podziemia niepodległościowego…, s. 356–357).
26 Według sprawozdania Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu z 26 III 1947 r. o aresztowaniach członków 
organizacji podziemnych władze bezpieczeństwa skonfiskowały 112 sztuk broni (57 pistoletów, 46 karabinów, 
8 automatów, jeden rkm), a także 35 granatów, 2 miny trotylowe i większą ilość amunicji (AP Toruń, Miejska 
Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Toruniu, 34, Sprawozdania z działalności Urzędu Bezpieczeństwa za okres 
od listopada 1945 do 13 III 1947 r., 26 III 1947 r., k. 1).
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nie możemy wykluczyć porachunków międzyludzkich. Częściej kończyło się na groźbach, ale 
odnotowywano także przykłady fizycznego zastraszania27. Do likwidacji komunistów w Toruniu 
raczej nie dochodziło, a jeżeli tak, to w pojedynczych sytuacjach. Akcje przeciwko PPR miały 
jednak duże znaczenie z tego względu, że ograniczały aktywność komunistów i hamowały roz-
rost ich szeregów, a także dlatego, że wspierały antykomunistyczne nastawienie ludności. Dla 
społeczeństwa duże znaczenie miała również propaganda szerzona przez organizacje podziemne, 
bez cenzury informowały one bowiem o wydarzeniach w kraju i na świecie. Podczas referendum 
w 1946 r. i pół roku później, przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego, kolportowano materiały 
nawołujące do głosowania zgodnie z linią opozycji. Możliwości drukowania ulotek czy plakatów 
przez organizacje podziemne były jednak bardzo ograniczone. 

Sytuacja w Czechosłowacji była o tyle skomplikowana, że podziemie antykomunistyczne pod 
żadnym względem nie stanowiło kontynuacji struktur konspiracyjnych działających podczas woj-
ny. Powodem były różne poglądy polityczne – część uczestników walk z Niemcami orientowała 
się na partię komunistyczną (grupa „Pravda” czy „Rudá milice”) – ale także to, że znaczna część 
podziemia niepodległościowego została rozbita podczas wojny. Po wojnie przeważała konspiracja 
cywilna, stworzona przez osoby niemające większego doświadczenia w pracy w organizacjach 
podziemnych. Nawet w grupach oporu, w których znajdowali się byli lub czynni żołnierze, bra-
kowało większego obycia z zasadami konspiracji. 

Jedną z największych i najważniejszych organizacji złożonych z żołnierzy była tzw. grupa 
„Praga-Žatec”. Należeli do niej żołnierze z jednostki pancernej w Žatcu z kpt. Karlem Sabelą 
na czele. Swoje ośrodki organizacja miała także w innych jednostkach wojskowych w wielu 
częściach Czech, m.in. w Sztabie Generalnym w Pradze. Główną postacią całej organizacji był 
były żołnierz francuskiej Legii Cudzoziemskiej Miloslav Jebavý. Plan grupy „Praga-Žatec” był 
taki, by za pomocą czołgów z žateckiej jednostki i innych garnizonów wziąć szturmem Pragę 
i obalić reżym komunistyczny. W 1948 r. zaczęły się aresztowania członków organizacji. Plan 
obalenia reżymu był tak ambitny, iż między historykami toczą się zacięte dyskusje, czy była to 
akcja rzeczywiście zaplanowana przez członków antykomunistycznej organizacji czy prowokacja 
czechosłowackiej bezpieki (Státní bezpečnost, StB)28. 

Wspomniana organizacja podziemna pod względem swojej rozległości i działalności była 
poniekąd nietypowa. Bardziej typową organizacją podziemia antykomunistycznego o znaczeniu 
lokalnym była Antykomunistyczna Organizacja Ruchu Oporu im. Judeksa (Judexova odbojová 
protikomunistická organizace, JOPO). Grupa składała się w większości z czeskich repatriantów 
z Wołynia. Założycielem i dowódcą w jednej osobie był wspomniany już partyzant Alfons Kotous. 
Paradoksalnie posługiwał się on metodami pracy konspiracyjnej używanymi w czasie wojny przez 
partię komunistyczną, które poznał od swojego ojczyma, będącego podczas okupacji aktywnym 
działaczem komunistycznym29. Podstawową jednostką organizacją były tzw. komórki, czyli 
3–5-osobowe grupy ze swoim dowódcą, jego zastępcą i łącznikiem. 

27 Za przykład niech posłuży napad na członków PPR na trasie Wrzosy–Różankowo. Ich samochód zatrzyma-
no położonym w poprzek szosy klocem, a następnie ostrzelano z automatów. PPR-owcom udało się wydostać 
z zasadzki, jeden z nich został ranny (AIPN By, WUSW w Bydgoszczy, 060/2, Sprawozdania i raporty szefa 
MUBP w Toruniu za rok 1946, Raport dekadowy za okres 30 V – 8 VI 1946 r., 10 VI 1946 r., cz. VI Działalność 
band, k. 11).
28 Główni organizatorzy akcji łącznie z kpt. Sabelą i Miloslavem Jebavým zostali skazani na karę śmierci i straceni 
w 1949 r. Szerzej zob. I. Pejčoch, Protikomunistické puče, Cheb 2011; P. Mallota, Voják druhého a třetího odboje 
Miloslav Jebavý. „Boj za svobodu národa proti násilné diktatuře jest bojem čestným a svoboda a demokracie 
přece vždy nakonec zvítězí”, „Paměť a dějiny” 2011, nr 4, s. 108–124; J. Plachý, Praha – Žatec a StB?, „Paměť 
a dějiny” 2013, nr 1, s. 47–55. 
29 A. Zítek, Protikomunistická rezistence na Žatecku…, s. 111–116.
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Nie wszystkie organizacje oporu były jednak tak ściśle zorganizowane. Wiele, głównie mniej-
szych, wiejskich grup miało niezbyt sformalizowaną strukturę. Z tym związane było także postępo-
wanie w pracy konspiracyjnej, a mianowicie rozszerzanie bazy członków. Sąsiedzkie znajomości 
często utrudniały przestrzeganie podstawowych zasad konspiracji, nieraz nie zachowywano też 
ostrożności przy pozyskiwaniu nowych członków. Każdy nowy członek organizacji podziemnej 
zazwyczaj składał przysięgę. Jej forma i treść różniły się w zależności od profilu ideowego każdej 
organizacji30. 

Istotnym problemem, z którym borykało się antykomunistyczne podziemie w Czechosłowacji, 
był brak broni. Powojenne grupy oporu nie przejęły jej zapasów po organizacjach istniejących 
podczas II wojny światowej. Brak uzbrojenia starano się nadrobić różnymi sposobami: broń 
kupowano, ale także napadano na magazyny31. Zgromadzony arsenał nie wyglądał jednak zado-
walająco, ponieważ broni było niewiele, a niektóre jej rodzaje, np. broń myśliwska i broń krótka, 
nie nadawały się do użytku w planowanej walce. 

Nawet jeżeli grupy oporu były uzbrojone, to rzadko kiedy dochodziło do akcji zbrojnych. 
Niepodejmowanie działań o charakterze zbrojnym miało, moim zdaniem, więcej powodów niż 
braki w uzbrojeniu: po pierwsze sytuacja w Czechosłowacji była spokojniejsza niż w Polsce, 
gdzie reżym komunistyczny został narzucony obcą siłą przy pomocy Armii Czerwonej; po drugie 
komuniści w Czechosłowacji nie byli obcą agenturą, która do kraju przybyła wraz z radziecki-
mi czołgami, ale uczestnikami krajowego życia politycznego, którzy po wojnie zmienili swoje 
poglądy polityczne. Chociaż istnieje kilka przykładów akcji zbrojnych przeciwko reżymowi 
komunistycznemu w Czechosłowacji, należały one do rzadkości32.  

Gromadzenie broni było tylko częścią działalności związanej z przygotowywaniem się do 
wybuchu kolejnej wojny. Oprócz tego budowano schrony, nawiązywano łączność radiową z Zacho-
dem, zdobywano strategiczne informacje o jednostkach wojskowych, a także o sytuacji gospodar-
czej. Trzeba jednak przyznać, że te działania raczej rzadko kiedy były prowadzone wystarczająco 
długo, by przynieść jakiś efekt i zakończyć się sukcesem. 

Najbardziej skuteczne okazało się kolportowanie antykomunistycznych materiałów propa-
gandowych. Różniły się one poziomem i nakładem, ich wytwarzanie nie było łatwe, bo często 
brakowało sprzętu drukarskiego, a nawet papieru. Niektóre ulotki miały charakter informacyjny, 
inne otwarcie nawoływały do wspierania antykomunistycznego oporu, jeszcze inne miały zastra-

30 Np. członkowie młodzieżowej grupy oporu „Evžen” z Žatca i jego okolic składali przysięgę o następującej treści: 
„Przysięgam na swój honor i sumienie, że będę wiernie służył ojczyźnie mojej – Republice Czechosłowackiej, 
i jej władzom na obczyźnie, będę przestrzegał i bronił konstytucji i na jej podstawie uchwalonych ustaw, wiernie 
i sumiennie będę wykonywał jej rozkazy, jako i rozkazy i zadania powierzone mi przez centralne kierownictwo 
ruchu oporu za pośrednictwem mojej grupy i mojego dowódcy. Tak przysięgam! Ślubuję, że będę zawsze walczył 
przeciwko terrorowi i przemocy ze strony KPCz i że będę zawsze gotów oddać swoje życie dla dobra narodu 
i ojczyzny. Ślubuję!”. Chociaż słowa przysięgi wydają się mocne i stanowcze w swoim przekazie, studenci z grupy 
„Evžen” nie podejmowali bardziej zaawansowanych działań, skupiali się głównie na szerzeniu antykomunistycznej 
propagandy (ibidem, s. 53–54).
31 Za przykład może posłużyć organizacja JOPO. Jej członkowie zamierzali zdobyć broń, napadając na maga-
zyn žateckiego Związku Przysposobienia Wojskowego (Svaz brannosti). Młodzi ludzie bez doświadczenia nie 
byli jednak gotowi na taką akcję. Broń, którą posiadali członkowie organizacji, najczęściej była ich własnością 
(wielu z nich to byli żołnierze czechosłowackiego korpusu w ZSRR), kilka sztuk odkupiono. Cały arsenał JOPO 
liczył ponad dziesięć sztuk broni długiej, w tym także myśliwskiej, oraz dwadzieścia sztuk krótkiej (ibidem, 
s. 98–102).
32 Konkretne kroki w walce zbrojnej z reżymem komunistycznym podjęli członkowie grupy „Černý lev 777”, 
która działała w południowych i wschodnich Czechach w latach 1948–1954. Do najbardziej brawurowych akcji 
można zaliczyć dokonanie napadów bombowych na budynki sekretariatu KPCz w dwóch miastach w południowych 
Czechach (T. Bursík, Osud odbojové organizace Černý lev 777, Praha 2007). 
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szać sympatyków oraz członków KPCz33. Zdaniem świadków tamtych wydarzeń, m.in. z powiatu 
žateckiego, tego rodzaju propaganda była szczególnie skuteczna na wsi, gdzie wiadomości o poja-
wieniu się „antyrządowych” materiałów szybko się roznosiły34. 

Istnienie podziemia niepodległościowego zależało od wielu czynników, jednym z najistotniej-
szych były działania aparatu bezpieczeństwa. I w czechosłowackiej StB, i w polskim UB widoczny 
był wpływ metod sowieckich, chociaż praktyka mogła się trochę różnić co do szczegółów. Naj-
częstszą metodą postępowania była infiltracja grup oporu przy pomocy agentów i werbowanie do 
agentury czynnych członków podziemia. Dzięki temu StB kontrolowała działalność podziemnych 
organizacji, co stwarzało wielkie zagrożenie dla ich członków. Przykładem werbunku dokonanego 
wśród uczestników organizacji jest historia założyciela grupy JOPO Alfonsa Kotousa. Według daty 
na protokole przesłuchania został on prawdopodobnie aresztowany i równocześnie zwerbowany 
jako agent StB w sierpniu 1948 r. W listopadzie tego roku z jego pomocą bezpieka przystąpiła 
do aresztowań członków JOPO35. 

W Czechosłowacji agenci często inicjowali rozszerzanie szeregów infiltrowanych organi-
zacji, aby udowodnić nielegalną działalność jak największej liczbie osób. Często robiono to 
w konkretnym celu. Tak było w przypadku akcji StB o kryptonimie „Železo 10”. W 1950 r. 
służba bezpieczeństwa za pomocą swojego agenta zainicjowała powstanie grupy oporu złożonej 
z Czechów z Wołynia. Aresztując ich i skazując, władze komunistyczne pozbyły się przeciwników 
rozpoczynającej się kolektywizacji36. 

Natomiast w Polsce, gdzie działalność podziemia była bardziej rozwinięta, aparat bezpieczeń-
stwa zazwyczaj nie musiał stymulować poszerzania jego szeregów. Głównym zadaniem UB było 
więc uzyskiwanie informacji potrzebnych do likwidacji grup oporu. Wydaje się, iż czechosłowacki 
system represyjny bardziej starał się „dostosować” działalność przeciwników reżymu do istnieją-
cych ustaw (ustawa nr 231/48 o ochronie republiki ludowej, kodeks karny nr 86/50). W Polsce już 
sama nazwa dokumentu, będącego podstawą do stosowania terroru sądowego – dekret z 31 sierpnia 
1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania 
się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego37 – świadczyła o jego 
elastycznej formie, skoro na tej podstawie można było skazywać członków AK.

Do oczekiwanego wybuchu III wojny światowej nie doszło. Członkowie podziemia anty-
komunistycznego w Czechosłowacji, Polsce i w innych krajach po wschodniej stronie żelaznej 
kurtyny nie mogli wiedzieć, że historia przybierze taki obrót. Przez długi czas głęboko wierzyli, 
że w wyniku nowej wojny uda im się wyzwolić swoje kraje spod komunistycznego jarzma. 

Jak wynika z dotychczasowych badań, ówczesne województwo pomorskie łącznie z Toru-
niem można zaliczyć do obszarów, na których nie dochodziło na większą skalę do otwartej walki 
z reżymem komunistycznym. Również organizacje podziemia antykomunistycznego w Czecho-
słowacji, w tym także w Žatcu, koncentrowały się głównie na swoim przetrwaniu, poszerzaniu 
swych szeregów i powiększaniu arsenałów, a dopiero w następnej kolejności na podejmowaniu 
akcji zbrojnych przeciwko reżymowi komunistycznemu. 

33 Treść ulotek kolportowanych przez grupę „Evžen”: „Ratujcie republikę przed czerwonym terrorem, bierzcie 
udział w ruchu oporu” ; „Godzina zemsty się zbliża. Śmierć komunistom!”. Zupełnie inną formę miały materiały 
produkowane i rozpowszechniane wśród członków grupy JOPO. Gazeta „Hlas podzemí” („Głos podziemia”) 
przynosiła czytelnikom najnowsze informacje o wydarzeniach z kraju i ze świata (A. Zítek, Protikomunistická 
rezistence na Žatecku…, s. 102–106).
34 Relacja Ladislava Jůny, Velká Černoc, 28 I 2015 r., nagranie w zbiorach autora.
35 A. Zítek, Protikomunistická rezistence na Žatecku…, s. 111–126; I. Fiedler, Metamorfóza agenta A. A. Kotouse 
aneb Jeden z mnohých, „Securitas Imperii” 2001, nr 7, s. 36–54. 
36 A. Zítek, Protikomunistická rezistence na Žatecku…, s. 158–182.
37 DzU 1944, nr 4, poz. 16.
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Sylwia Szyc  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

„Niech żyje przyjaźń między narodami!”. 
Międzynarodowy program pomocy w odbudowie 
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 
w latach 1953–1961. Zarys problematyki

Zakrojony na szeroką skalę program odbudowy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycz-
nej ze zniszczeń, spowodowanych działaniami wojennymi toczącymi się na Półwyspie Koreańskim 
w latach 1950–1953, uważany jest za jeden z najważniejszych projektów w ramach całego bloku 
wschodniego. Jak słusznie podkreśla Charles K. Armstrong, był to pierwszy i jedyny przypadek, 
gdy Związek Sowiecki, Chiny, europejskie państwa satelickie, Mongolia oraz Wietnam Północny 
wspólnie zaangażowały się w realizację tak potężnego przedsięwzięcia1. Pomoc udzielona Korei 
Północnej nie tylko pozwoliła na szybką rekonstrukcję kraju, lecz także posłużyła jako propa-
gandowy dowód jedności całego komunistycznego świata. 

W niniejszym artykule zostanie omówiony charakter oraz wymiar wsparcia, jakiego w okresie 
powojennym udzielono KRLD, a także opisana rola, jaką program pomocy odegrał na płaszczyź-
nie stosunków międzynarodowych w samym bloku wschodnim. Ramy chronologiczne artykułu 
to lata 1953–1961. W tym okresie przeprowadzono dwa programy odbudowy Korei Północnej, 
sfinansowane głównie ze środków płynących od rządów państw bloku wschodniego. Powojenna 
odbudowa KRLD oficjalnie zakończyła się w 1961 r., a „bratnia pomoc” państw sojuszniczych 
została wtedy znacząco ograniczona.

Powojenna rzeczywistość
Podpisanie zawieszenia broni w Panmunjom2 pod koniec lipca 1953 r. zakończyło trwający trzy lata 

konflikt zbrojny, wskutek którego oba państwa koreańskie obróciły się w całkowitą ruinę. Waldemar 
Dziak określił go mianem „dziwnej wojny”, która „rozpoczęła się jako wojna wewnętrzna, a dla nie-
których jako wojna domowa, a zakończyła się jako wojna międzynarodowa z udziałem 20 państw”3. 

Zgodnie z wyliczeniami władz północnokoreańskich, szacunkowa wartość zniszczeń spowo-
dowanych działaniami wojennymi wyniosła 420 bln wonów4. Według sowieckich dokumentów 

1 Ch.K. Armstrong, „Fraternal Socialism”. The International Reconstruction of North Korea, 1953–1962, „Cold 
War History” 2005, nr 2, s. 162.
2 W języku polskim występuje wiele niepoprawnych dziś już form pochodzenia północnokoreańskiego wynika-
jących z niewłaściwej transkrypcji słów koreańskich za pośrednictwem rosyjskiego na polski. Przykładem może 
być nazwisko pierwszego przywódcy Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) czy stolicy KRLD – Phenianu (Pjongjangu). 
W niniejszym artykule autorka będzie stosowała obowiązujący w Polsce wariant transkrypcji McCune’a-Reischauera. 
Wyjątkiem są prace wydane w języku polskim, w których opisie występują wspomniane niepoprawne formy.
3 W.J. Dziak, Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje, Warszawa 2000, s. 180.
4 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea, 1953–1961, Washington D.C. 2012, 
s. 2–3 („North Korea International Documentation Project Working Paper”, nr 4). 
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spustoszenie kraju było znacznie wyższe –  straty sięgały nawet 430 bln wonów5. Należy jednak 
zaznaczyć, że ani Korea Północna, ani Chiny, które jako jedyne zbrojnie wsparły KRLD, nigdy nie 
opublikowały oficjalnych danych dotyczących poniesionych strat. Określenie kosztów udzielonej 
pomocy w powiązaniu z oceną skali zniszczeń przysparza w związku z tym wielu trudności. Uważa 
się, że w wyniku działań militarnych prowadzonych na Półwyspie Koreańskim zginęło lub odniosło 
rany ponad 6 mln osób, z czego niemal 1 mln stanowili cywile pochodzący z terenów znajdujących 
się na północ od 38 równoleżnika6. Według szacunków władz północnokoreańskich opublikowanych 
w materiałach podsumowujących dokonania planu 3-letniego, na skutek licznych bombardowań 
zostało m.in. zniszczonych ok 8,7 tys. fabryk, 5 tys. szkół, 1000 szpitali oraz 600 tys. domów7. 

Tradycyjnie północna część Półwyspu Koreańskiego była znacznie bardziej uprzemysłowiona 
niż rolnicze Południe. Do rozwoju przemysłowego tego rejonu doszło w czasie japońskiej okupacji 
Korei w latach 1910–1945. Zniszczenia wojenne na polu gospodarki były bardzo dotkliwe, a pro-
dukcja spadła do poziomu porównywalnego z rokiem 19448. Podobny pułap osiągnęła produkcja 
dóbr konsumpcyjnych, a rolnicza obniżyła się o ok. 24 proc.9 Zniszczenia nie ominęły również 
innych gałęzi przemysłu. Produkcja w przemyśle chemicznym w stosunku do 1949 r. spadła do 
poziomu 22 proc., paliwowym – do 11 proc., a metalurgicznym – do 10 proc. Korea Północna 
borykała się również z poważnym deficytem prądu elektrycznego, co znacząco wpływało na 
efektywność wszystkich gałęzi gospodarki oraz jakość życia codziennego. Jak podkreśla Arm-
strong, skala zniszczeń całego kraju była ogromna, prawie każde miasto czy obszar przemysłowy 
nosiły ślady bombardowania przez siły Południa10. Odbudowa ze zniszczeń wojennych była 
dużym wyzwaniem dla obu państw koreańskich, jednakże dzięki pokaźnej pomocy gospodarczej 
przekazanej przez kraje „demokracji ludowej” to właśnie Korea Północna przez pierwsze dwie 
dekady rozwijała się znacznie szybciej niż jej południowy sąsiad. 

Mimo że w KRLD znajdowało się wiele ośrodków przemysłu ciężkiego, gospodarka państwa 
opierała się głównie na rolnictwie. W okresie przedwojennym kraj ten borykał się z problemem 
niedostatecznej produkcji żywności. Ze względu na panujący chaos, niewystarczającą powierzch-
nię ziemi nadającej się pod uprawę11 oraz niski poziom technologiczny rolnictwa przeprowadzona 
w 1946 r. reforma rolna nie przyniosła rozwiązania tego problemu. Północnokoreańskie władze 
podjęły decyzję o reglamentacji towarów żywnościowych w zależności od rodzaju wykonywanej 
pracy12. Ze względu na skalę zniszczeń i falę głodu racjonowanie żywności utrzymano również po 
zakończeniu wojny koreańskiej. Kim Il Sung zdawał sobie sprawę, iż społeczeństwo północno-
koreańskie, doświadczone okupacją japońską, trudami pierwszych lat po zakończeniu II wojny 
chińsko-japońskiej (1937–1945) oraz bratobójczą walką, jest skłonne wiele poświęcić w imię 
interesów państwa i szybkiego powrotu do normalności13. 

5 Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Nowiejszej Istorii (Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Najnowszej), 
f. 5, op. 28, d. 314, Information on the Situation in the DPRK, [kwiecień 1955 r.], k. 34–59, http://digitalarchive.
wilsoncenter.org/document/114590, dostęp 10 XI 2016 r.
6 G. Strnad, Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948–2008. Zmiana i kontynuacja, Poznań 2004, 
s. 151; W.J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 180.
7 Ch.K. Armstrong, The Destruction and Reconstruction of North Korea, 1950–1960, „The Asia-Pacific Journal” 
2009, nr 7, s. 2.
8 Kim Il Sung, All for the Postwar Rehabilitation and Development of the National Economy, Pyongyang 1954, 
s. 100.
9 Ch.K. Armstrong, „Fraternal Socialism”…, s. 162.
10 Idem, Tyranny of the Weak. North Korea and the World, 1950–1992, Ithaca 2013, s. 48.
11 Korea Północna jest krajem, w którym przeważają tereny górzyste.
12 Ch.K. Armstrong, Beyond the DMZ. The Possibility of Civil Society in North Korea [w:] Korean Society. Civil 
Society, Democracy and the State, red. idem, New York–London 2007, s. 196. 
13 Ibidem, s. 197.



72

Władze KRLD uznały, iż w pierwszych miesiącach po podpisaniu zawieszenia broni prio-
rytetem powinna być szybka odbudowa północnokoreańskiego przemysłu. 31 lipca 1953 r. 
Kim Il Sung zwrócił się do sowieckiego ambasadora w Pjongjangu Siergieja Suzdalewa 
z prośbą o udzielenie przez ZSRS pomocy w odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych14. 
W tym samym okresie we wszystkich państwach bloku sowieckiego rozpoczęły się przy-
gotowania do realizacji programu rekonstrukcji Korei Północnej, a wysokość oraz zakres 
świadczonej pomocy były ustalane przez rządy poszczególnych państw po konsultacjach 
z przedstawicielami KRLD. 

„Ręce precz od Korei!”
W tym miejscu należy nadmienić, że pomoc Korei Północnej była udzielana nie tylko po 

zakończeniu wojny, lecz także wcześniej, podczas jej trwania. Według oficjalnego przekazu, stronę 
północnokoreańską militarnie wsparły jedynie Chiny, przyłączając się do konfliktu na początku 
listopada 1950 r. Pozostałe kraje bloku wschodniego nie wzięły czynnego udziału w działaniach 
zbrojnych, zaoferowały jednak inne formy wsparcia swego azjatyckiego sojusznika. Warto wspo-
mnieć m.in. o międzynarodowej akcji protestacyjnej „Ręce precz od Korei!”, zainicjowanej 
w pierwszych tygodniach konfliktu. Jej głównym celem było medialne potępienie władz w Seulu 
oraz wspierających je wojsk ONZ i obarczenie ich odpowiedzialnością za wywołanie wojny 
domowej, a także za eskalację zagrożenia konfliktem nuklearnym15. 

W akcję propagandową włączyły się również rządy państw satelickich, ogłaszając oświad-
czenia potępiające agresję „sił imperialistycznych” na Półwyspie Koreańskim. Społeczeństwa 
krajów bloku wschodniego zostały także zaangażowane w liczne akcje pomocy ofiarom konfliktu. 
Organizowano zbiórki funduszy, odzieży, obuwia oraz żywności, które miały zostać przekazane 
mieszkańcom Korei Północnej. W te działania aktywnie włączały się Komitety Obrońców Pokoju 
w poszczególnych państwach. W marcu 1951 r. został wysłany duży transport leków, odzieży 
i żywności, zgromadzonych w ramach przedsięwzięć podjętych przez Polski Komitet Obrońców 
Pokoju. Środki pochodziły z datków zebranych podczas akcji społecznych, a częściowo zostały 
zakupione z funduszy rządowych16. Korei Północnej udzielono także wsparcia na płaszczyźnie 
gospodarczej, m.in. w postaci umów o dostawach towarowych na korzystnych warunkach kre-
dytowych czy wręcz nieodpłatnych. 

Do europejskich krajów bloku wschodniego trafiło kilka tysięcy północnokoreańskich sierot 
wojennych; znalazły one schronienie w domach dziecka oraz ośrodkach wychowawczych17. Strony 
zapraszające pokrywały wszystkie koszty związane z organizacją ich podróży i pobytu. W tym 

14 Ch.K. Armstrong, „Fraternal Socialism”…, s. 162–163.
15 Polska Kronika Filmowa, 30/50, Ręce precz od Korei. Wiec protestacyjny przeciwko wojnie na Korei, 1950, 
Polska, http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6315. 
16 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zesp. 11, w. 24, t. 448, Pismo do wiceministra Mariana Nasz-
kowskiego w sprawie pomocy przekazanej Korei Północnej, 14 II 1953 r., k. 8.  
17 R. Tudorancea, Our Comrade’s Children. The North Korean Children (Orphans) in Communist Romania during 
the Korean War, „Historical Yearbook” 2012, s. 28–36; Ł. Sołtysik, Dzieci i młodzież północnokoreańska w Polsce 
w latach 1953–1954 w świetle wybranych dokumentów, „Rocznik Jeleniogórski” 2009, nr 41, s. 195–210; idem, 
Dzieci i młodzież północnokoreańska na Dolnym Śląsku i Mazowszu w latach 1951–1959, „Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka” 2010, nr 1, s. 57–95; S. Szyc, Północnokoreańskie dzieci oraz młodzież w Państwowym 
Ośrodku Wychowawczym w Płakowicach na Dolnym Śląsku w latach 1953–1959 [w:] Rodzina. Powołanie, zadania, 
zagrożenia, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 1045–1054; eadem, Sprawa powrotu do ojczyzny dzieci oraz 
młodzieży północnokoreańskiej przebywającej w Polsce w l. 1951–1959 w świetle wybranych dokumentów, „Koło 
Historii” 2014, nr 15, s. 185–193.
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czasie w KRLD podjęto również decyzję o wysłaniu za granicę kilkuset studentów, którzy roz-
poczęli studia na europejskich i chińskich uczelniach wyższych. Władzom północnokoreańskim 
zależało na wykształceniu za granicą przyszłej elity kraju18.

„Bratni socjalizm”
Powojenny program odbudowy północnokoreańskiej gospodarki, ogłoszony przez Kim Il Sunga 

5 sierpnia 1953 r. podczas VI Plenum Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei19, można podzielić 
na trzy etapy. Pierwszy z nich miał charakter wstępny, a jego celem było oszacowanie potrzeb 
i wymiaru rekonstrukcji kraju. Czas jego trwania szacowano na pół roku do roku. Celem drugiego, 
3-letniego etapu (1954–1957) było podniesienie gospodarki KRLD, ze szczególnym uwzględnie-
niem przemysłu ciężkiego, do stanu sprzed wojny. Celem ostatniego etapu, rozłożonego na pięć lat 
(1957–1961), była industrializacja całego kraju oraz poprawa poziomu życia jego mieszkańców20.

We wrześniu 1953 r. do Moskwy udała się delegacja pod przewodnictwem Kim Il Sunga 
w celu ustalenia szczegółowych warunków sowieckiej pomocy, którą miesiąc wcześniej wstęp-
nie określono na poziomie 1 mld rubli21 (250 mln dol. amerykańskich). Przyznane środki miały 
posłużyć przede wszystkim odbudowie najważniejszych ośrodków przemysłowych oraz instytucji 
użyteczności publicznej22. W tym samym czasie z podobną misją wysłano do Polski, Czechosło-
wacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Albanii oraz NRD północnokoreańską delegację z ministrem 
handlu na czele23. Strona sowiecka zobowiązała się do przekazania również dóbr konsumpcyjnych 
oraz, co istotne, umorzyła lub odroczyła spłatę części należności, które winny był Pjongjang24. 

Dzięki pomocy płynącej ze Związku Sowieckiego udało się m.in. odbudować zbombardo-
waną przez wojska ONZ największą w owym czasie w Azji Wschodniej elektrownię wodną na 
rzece Yalu w prowincji P'yŏngan Północny, fabrykę chemiczną w Hŭngnam, stalownię w Sŏngjin 
(w pierwszych miesiącach wojny nazwę miasta zmieniono na Kimch’aek, na cześć zmarłego nie-
spodziewanie na zawał serca północnokoreańskiego generała i polityka Kim Chaeka), port morski 
w Namp’o oraz fabrykę tekstyliów w Pjongjangu25. Pomoc przekazana przez ZSRS przyczyniła 
się do odbudowy blisko czterdziestu północnokoreańskich fabryk.

Kolejnym państwem, na którego pomoc liczyły władze północnokoreańskie, były Chiny. 
Przed delegacją z udziałem Kim Il Sunga, która w listopadzie 1953 r. udała się do Pekinu, stanęło 
trudne zadanie. Powodem były napięte relacje między obydwoma sąsiadami jeszcze z okresu 
wojny, kiedy to przywódca Korei Północnej został odsunięty od podejmowania istotnych decyzji 
strategicznych dotyczących kwestii militarnych po tym, jak „ochotnicy” chińscy zaangażowali się 
w konflikt w listopadzie 1950 r.26 Ostatecznie delegacji północnokoreańskiej udało się uzyskać 

18 Kim Il Sung, All for the Postwar Rehabilitation…, s. 19.
19 Ibidem, s. 25–55.
20 R. Scalapino, Ch. Lee, Communism in Korea, t. 1, Berkeley 1972, s. 528. 
21 Według wyliczeń Shen i Xia, w latach pięćdziesiątych XX w. 1 dolar amerykański odpowiadał wartością 
4 rublom. Rubel transferowy został wprowadzony z dniem 1 I 1964 r. (Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War 
Reconstruction of North Korea…, s. 6; J. Kaliński, Rubel transferowy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-
-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 3, s. 152).
22 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea…, s. 5.
23 Ibidem. 
24 Ch.K. Armstrong, „Fraternal Socialism”…, s. 164; W.J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 209; R. Scalapino, Ch. Lee, 
Communism in Korea…, s. 529.
25 Ch.K. Armstrong, „Fraternal Socialism”…, s. 165.
26 Zob. J. Bayer, W.J. Dziak, Korea & Chiny, t. 1: Strategia i polityka, Warszawa 2006, s. 176; W.J. Dziak, Korea 
Północna. U źródeł rodzinnej sukcesji władzy, Warszawa 2009, s. 28.
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decyzję o anulowaniu zadłużenia z lat 1950–1953, wynoszącego 729 mln chińskich juanów27 
(362,5 mln dol.). Strona chińska zobowiązała się przekazać także dodatkową pomoc w wyso-
kości 800 mln juanów w latach 1954–1957, z czego 300 mln miało zostać wykorzystanych już 
w pierwszym roku28. 

Podczas gdy ZSRS oraz pozostałe państwa satelickie zaangażowały się w odbudowę północno-
koreańskiego przemysłu, Chiny skupiły się na zapewnieniu KRLD dostaw produktów konsump-
cyjnych, takich jak żywność czy tekstylia29. Pomoc okazana w 1954 r. stanowiła 3,4 proc. całego 
budżetu Chińskiej Republiki Ludowej30. Oprócz potężnego wsparcia finansowego i materiałowego, 
będącego drugim co do wielkości w stosunku do innych państw bloku sowieckiego, duże znaczenie 
w odbudowie Korei Północnej miała również ponad półmilionowa siła robocza, którą stanowili 
przebywający do 1958 r. na terenie KRLD żołnierze Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej31. 

W tym miejscu należy postawić pytanie: jakie motywy stały za tak pokaźnym zaangażowaniem 
władz ChRL w powojenną rekonstrukcję KRLD, mimo że strona chińska poniosła w konflikcie 
koreańskim ogromne straty? Trudno udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi. Część naukowców 
jest zdania, że był to element rosnącej rywalizacji z ZSRS o zdobycie jak największych możliwości 
oddziaływania w Korei Północnej32. Inną opinię na ten temat przedstawiają Zhihua Shen i Yafeng 
Xia, twierdząc, iż mało prawdopodobne było rozpoczęcie owej rywalizacji zaraz po zakończeniu 
wojny koreańskiej. Chiny, silnie uzależnione od pomocy władz moskiewskich w budowie poten-
cjału własnego państwa, nie zdecydowałyby się na jakiekolwiek ochłodzenie relacji z ZSRS. 
Zdaniem wspomnianych badaczy, celem Mao Zedonga była odbudowa pozytywnych relacji na 
linii Pekin–Pjongjang i utrzymanie swoich wpływów w Korei Północnej33.

Wśród krajów, które udzieliły stronie północnokoreańskiej największej pomocy, znalazły 
się również wschodnie Niemcy. Charakter oraz skala tej pomocy miały świadczyć o zerwaniu 
z trudnym dziedzictwem narodowego socjalizmu. Erich Selbmann, pierwszy dyrektor Niemieckiej 
Grupy Pracowniczej w Korei (Deutsche Arbeitsgruppe Korea), ujął to następująco: „Można się 
spodziewać, iż po tak długim okresie, w którym Niemcy byli kojarzeni ze zniszczeniem i zagładą, 
oraz po krótkim okresie przejściowym, w którym mogli być jedynie biernym uczestnikiem areny 
międzynarodowej, Niemiecka Republika Demokratyczna ma prawo brać udział w przywracaniu 
pokoju na świecie”34. 

Głównym punktem pomocy przekazanej przez NRD była całkowita odbudowa miasta 
Hamhŭng. Young-Sung Hong podaje, iż decyzja o jego rekonstrukcji zapadła podczas konferen-
cji genewskiej w 1954 r., kiedy to premier NRD Otto Grotewohl złożył taką propozycję delegacji 

27 W latach pięćdziesiątych przelicznik juana do rubla ulegał wielu zmianom, co utrudnia dokładne przeliczenie 
rozmiaru chińskiej pomocy (Z. Gang, Capital Formation in Mainland China, 1952–1965, Berkeley 1974, s. 16).
28 W cytowanych w artykule północnokoreańskich materiałach propagandowych podano wielokrotnie mniejszą 
sumę udzielonej przez władze w Pekinie pomocy, którą określono na poziomie nie 800 mln, ale 8 mln juanów. 
Ten sam problem występuje z sumą środków przekazanych w 1954 r. Podano, iż wynosiły one 3 mln juanów, a nie 
300 mln juanów, jak przedstawiają to Shen i Xia (Kim Il Sung, All for the Postwar Rehabilitation…, s. 68–69; 
Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-war Reconstruction of North Korea…, s. 6; R. Scalapino, Ch. Lee, Communism 
in Korea…, s. 529).
29 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea…, s. 8.
30 Ibidem, s. 7.
31 Ch.K. Armstrong, „Fraternal Socialism”…, s. 164.
32 Ibidem.
33 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea…, s. 7.
34 Y.-S. Hong, Through a Glass Darkly. East German Assistance to North Korea and Alternative Narratives of the 
Cold War [w:] Comrades of Color. East Germany in The Cold War World, red. Q. Slobodian, New York–Oxford 
2015, s. 50.
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północnokoreańskiej. Początkowo nie było mowy o jakimś konkretnym mieście35. Według notatki 
przygotowanej przez polskiego ambasadora w NRD, Jana Izydorczyka, do rozmów na ten temat 
miało dojść 24 czerwca 1954 r., podczas bankietu w ambasadzie Korei Północnej w Berlinie 
z okazji wizyty w NRD ministra Nam Ira oraz członków delegacji KRLD udających się na kon-
ferencję genewską. Podczas przemówienia premier miał oświadczyć: „Koreańscy przyjaciele 
wyznaczą dowolne zniszczone miasto, a my, Niemcy, postanowimy to miasto odbudować”36. 
Szybka rekonstrukcja Hamhŭngu była niezwykle istotna ze względu na przemysłowy charakter 
miasta, a do realizacji tego przedsięwzięcia przystąpiono już rok później. 

W marcu 1955 r. Rada Ministrów NRD zgodziła się na sfinansowanie projektu wycenionego 
na 204 mln rubli, którego wykonanie zaplanowano na lata 1955–1964. Plan zakładał odbudowę 
całego miasta, wraz z budynkami mieszkalnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz wszelkimi 
innymi niezbędnymi elementami infrastruktury. W 1956 r. dotychczasowe ramy niemieckiego pro-
gramu pomocy poszerzono również o odbudowę elektrowni i infrastruktury jednego z największych 
miast Korei Północnej, portowego miasta Hŭngnam, oraz leżącego nieopodal Bongun – ważnego 
centrum przemysłu chemicznego37.

Kolejnym krajem, który przeznaczył znaczne środki na restytucję Korei Północnej ze zniszczeń 
wojennych, była Polska. W 1953 r. podjęto decyzję o odbudowie38 m.in. zakładów remontowych 
parowozów i wagonów w Pjongjangu, fabryki kolejowej w Wŏnsanie oraz mechanizacji trzech 
kopalń wskazanych przez stronę koreańską39. Polscy urbaniści opracowali również plan jednego 
z miast, a także wykonali dokumentację projektową dwóch osiedli mieszkaniowych. Strona polska 
włączyła się też w rekonstrukcję północnokoreańskiej infrastruktury40. W 1953 r. ruszyła budowa 
szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża w Hŭich'ŏn, który został całkowicie wyposażony przez 
stronę polską41. Do KRLD wysłano kilkusetosobowy personel medyczny42. 11 listopada 1953 r. 
w Warszawie podpisano umowę o nieodpłatnych dostawach towarów z Polski dla Korei Północ-
nej na lata 1953–1954, a także porozumienie o nieodpłatnych dostawach polskiego uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego w tym okresie43. 

35 Ibidem, s. 43.
36 Według notatki ambasadora Izydorczyka, podczas wspomnianego, mocno zakrapianego alkoholem bankietu ze 
strony premiera NRD jeszcze wielokrotnie padały obietnice różnorodnej pomocy dla obywateli KRLD. Władze 
NRD zobowiązały się również do wysłania do Korei Północnej grupy niemieckich inżynierów czy przeprowadzenia 
zbiórki mebli oraz materiałów i pomocy szkolnych, które miały służyć jako wyposażenie odbudowanych szkół 
koreańskich (AAN, 3/48, Notatka ambasadora Jana Izydorczyka, 24 VI 1954 r., k. 265–266).
37 Y-.S. Hong, Through a Glass Darkly…, s. 48.
38 AAN, 159/84, Uchwała nr 732/53 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1953 r. w sprawie udzielenia pomocy 
Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, k. 11–18.
39 Były to kopalnie węgla brunatnego w Aoji (miasto w północno-wschodniej części Korei Północnej, w prowincji 
Hamgjong Północny, przy granicy z Chinami oraz ZSRS) oraz Anju w prowincji Pjongan Południowy, a także 
kopalnie węgla antracytowego w prowincji P'yŏngan Północny.
40 N. Levi, Zarys stosunków między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną 
[w:] Świat i Polska wobec wyzwań globalnych. Wybrane problemy, red. R. Żelichowski, Warszawa 2009, s. 348.
41 Umowę o utworzeniu szpitala PCK w Korei Północnej podpisano 8 V 1953 r. W związku z podpisaniem zawie-
szenia broni pod koniec lipca 1953 r. szpital polowy PCK został przekształcony w cywilny oraz podzielony na dwie 
części – oprócz Hŭich'ŏn szpital zorganizowano również w miejscowości Hamhŭng na miejscu zbombardowanej 
lecznicy północnokoreańskiej. W 1955 r. szpital oraz jego wyposażenie medyczne zostało przekazane w całości 
stronie północnokoreańskiej. 
42 Pracę w szpitalu PCK w Korei Północnej w swoich wspomnieniach opisuje Aleksandra Frenkel-Czarniecka; 
zob. A. Frenkel-Czarniecka, Zwyczajne życie w niezwyczajnych czasach, Warszawa 2011.
43 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 3: Azja, Zakaukazie, Australia i Oceania 1918–2009, red. K. Szcze-
panik, A. Herman-Łukasik, B. Janicka, Warszawa 2010, s. 166–167. 
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Państwa bloku sowieckiego udzielały wielowymiarowego wsparcia KRLD w ramach włas-
nych możliwości, na podstawie szczegółowych ustaleń z przedstawicielami władz w Pjongjangu. 
Dotyczące tych kwestii umowy bilateralne zostały podpisane w roku 1953. Rząd Czechosłowacji 
zgodził się na modernizację fabryk cementu oraz trzech elektrowni wodnych, a władze w Buda-
peszcie zobowiązały się odbudować jeden z zakładów chemicznych44. Oprócz zaangażowania 
w odbudowę wytypowanych przez stronę północnokoreańską fabryk, hut, kopalń czy elektrowni 
umowy określały również warunki przekazywania Korei materiałów, dóbr konsumpcyjnych oraz 
sprzętu specjalistycznego45.

Między państwami bloku wschodniego a Koreą Północną doszło również do wymiany eksper-
tów. W ramach „bratniej pomocy” za granicę udawali się północnokoreańscy fachowcy, którzy 
uczestniczyli w programach doszkalających oraz praktykach zawodowych. Z kolei każde z państw 
wysłało do KRLD dziesiątki swoich specjalistów, których zadaniem miało być nadzorowanie 
odbudowy i modernizacji wyznaczonych wcześniejszymi umowami obiektów, a także kształcenie 
na miejscu koreańskiej kadry46. 

Zgodnie z chińsko-koreańską umową o współpracy kulturalnej i gospodarczej z 23 listopada 
1953 r., specjaliści chińscy, którzy przyjechali do KRLD, otrzymywali wynagrodzenie zgodne 
ze stawką, jaką otrzymaliby, pracując w ojczyźnie. Strona północnokoreańska została również 
zobowiązana do zapewnienia chińskim ekspertom diet, ubezpieczenia zdrowotnego, zakwatero-
wania i przejazdów. Dla porównania północnokoreańskie władze musiały zaoferować sowieckim 
ekspertom znacznie lepsze wynagrodzenie47.

3-letni plan odbudowy Korei Północnej
Północnokoreańskie media rozpisywały się o pomocy płynącej szerokim strumieniem ze 

wszystkich zakątków bloku wschodniego, o życiu codziennym obcokrajowców, którzy przyjechali 
do Korei Północnej pomagać przy jej odbudowie. Nikt nie mógł mieć wątpliwości, że państwa 
bloku sowieckiego zjednoczyły się w powojennej odbudowie swojego azjatyckiego sojusznika48. 

14 sierpnia 1956 r. władze północnokoreańskie ogłosiły, iż 3-letni program odbudowy gospo-
darki, przewidywany na lata 1954–1956, został ukończony dwa miesiące przed zaplanowa-
nym terminem49. Media informowały, iż powojenna restytucja kraju przebiegała tak szybko, że 
w 1955 r. produkcja przemysłowa była o 56 proc. wyższa niż w roku 194950. W rzeczywistości 
produkcja w przemyśle ciężkim osiągnęła przedwojenny poziom dopiero w 1957 r.51 Szacuje się, 
iż w połowie dekady jedna trzecia dochodu Korei Północnej pochodziła z międzynarodowego 
programu pomocy52. 

44 R. Scalapino, Ch. Lee, Communism in Korea…, s. 530.
45 Kim Il Sung, All for the Postwar Rehabilitation…, s. 70–75.
46 Jak zauważył Young-Sung Hong, wyjazd do Korei Północnej mógł być uważany za prestiżowe przedsięwzięcie. 
Wśród specjalistów z NRD, którzy zostali wysłani do Hamhŭngu, znalazło się wiele osób powiązanych z aparatem 
władzy. Wspomniany wcześniej Erich Selbmann był bratem ministra przemysłu ciężkiego, Fritza Selbmanna. 
Główny architekt oraz zastępca dyrektora Niemieckiej Grupy Pracowniczej w Korei, Hans Grotewohl, był synem 
premiera NRD. 
47 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea…, s. 6.
48 R. Scalapino, Ch. Lee, Communism in Korea…, s. 530.
49 Data została wybrana nieprzypadkowo – 15 sierpnia na całym Półwyspie Koreańskim obchodzony jest jako 
dzień wyzwolenia spod okupacji japońskiej.
50 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea…, s. 9.
51 R. Scalapino, Ch. Lee, Communism in Korea, t. 2, Berkeley 1972, s. 1216–1217. 
52 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea…, s. 8. 
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Na propagandowym obrazie sukcesu planu 3-letniego pojawiły się jednak rysy. W 1956 r. Kim 
Il Sung został zaatakowany przez swoich politycznych oponentów m.in. za to, że skupił się na szyb-
kim rozwoju przemysłu ciężkiego, a nie na poprawie trudnych warunków życia Koreańczyków53. 
Ta sytuacja oraz bunty społeczne, do jakich w 1956 r. doszło w Polsce i na Węgrzech, sprawiły, iż 
Kim, przystępując do realizacji kolejnego planu gospodarczego, wyciągnął odpowiednie wnioski. 

Punkt zwrotny
Założenia tajnego referatu wygłoszonego w lutym 1956 r. podczas XX Zjazdu KPZR oraz krytyka 

stalinowskiego „kultu jednostki” stały się realnym zagrożeniem dla utrzymania przez Kim Il Sunga 
dominującej pozycji w północnokoreańskich strukturach władzy. Chruszczowowska strategia pokojo-
wego współistnienia była też sprzeczna ze zjednoczeniowymi ambicjami Kima, który po 1953 r. nie 
porzucił planów siłowego zdobycia władzy na całym Półwyspie Koreańskim. Jednocześnie władze 
KRLD nie mogły sobie pozwolić na krytykę polityki Chruszczowa ze względu na skalę sowieckiej 
pomocy oraz mający się wkrótce rozpocząć kolejny północnokoreański plan gospodarczy54.

Mimo ogromnego uzależnienia gospodarki od środków przekazywanych przez inne państwa 
satelickie propaganda północnokoreańska podkreślała cnoty obywateli KRLD, którym przypi-
sywano zasługi odbudowy kraju bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy55. Jednym z postulatów 
ogłoszonej przez Kim Il Sunga pod koniec grudnia 1955 r. idei „Juche” (samodzielność)56 było 
dążenie do osiągnięcia samowystarczalności we wszystkich dziedzinach życia społecznego i pań-
stwowego. Miało być ono „nową drogą” rozwoju Korei Północnej, odmienną od tej prowadzonej 
w okresie uzależnienia kraju najpierw od Chin, a później Japonii czy ZSRS57.

Po III Zjeździe Partii Pracy Korei, który odbył się w kwietniu 1956 r., władze moskiewskie 
zaczęły nieprzychylnie odnosić się do północnokoreańskich planów dalszego zwiększania produkcji 
przemysłu ciężkiego, w momencie kiedy poziom życia obywateli KRLD był bardzo niski, a widmo 
grożącej klęski głodu zostało zminimalizowane tylko i wyłącznie dzięki chińskim oraz sowieckim 
dostawom żywności, które i tak nie zaspokajały wszystkich potrzeb. Szybki rozwój przemysłu 
ciężkiego był dla Kim Il Sunga istotny nie tylko z uwagi na podniesienie potencjału gospodarczego 
państwa, ale również ze względów militarnych i snutych planów zjednoczeniowych58.

Ambitne plany odbudowy kraju wymagały coraz większych nakładów finansowych. Jeszcze 
w trakcie realizacji planu 3-letniego władze północnokoreańskie rozpoczęły przygotowania do 
realizacji kolejnego, tym razem zakrojonego na pięć lat. W związku z tym w czerwcu oraz lipcu 
1956 r. zorganizowano pięćdziesięciodniową podróż delegacji KRLD po krajach satelickich, której 
celem było uzyskanie dodatkowego wsparcia59. Północnokoreańska delegacja z samym Kim Il 
Sungiem na czele odwiedziła Związek Sowiecki, Polskę60, NRD, Rumunię, Węgry, Czechosłowa-

53 R. Scalapino, Ch. Lee, Communism in Korea…, t. 1, s. 532.
54 Więcej o reakcji władz północnokoreańskich na postanowienia XX Zjazdu KPZR oraz ich wewnętrznej retro-
spekcji zob. W.J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 227–236.
55 B.R. Myers, Najczystsza rasa. Propaganda Korei Północnej, tłum. B. Hlebowicz, Warszawa 2011, s. 35.
56 W połowie lat pięćdziesiątych „Juche” było jedynie hasłem, a nie obowiązującą doktryną, a jej wprowadzenie 
w życie nastąpiło dekadę później. W niniejszym tekście nie ma miejsca na omówienie istotnych kwestii związanych 
z charakterystyką „Juche”, walkami frakcyjnymi w łonie Partii Pracy Korei oraz polityką Kim Il Sunga wobec 
Chin i ZSRS. 
57 Ch.K. Armstrong, Tyranny of the Weak…, s. 53. 
58 W.J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 198.
59 Ibidem, s. 236.
60 S. Szyc, Misja przyjaźni. Oficjalna wizyta Kim Ir Sena w PRL w lipcu 1956 r. [w:] Letnia Szkoła Historii Naj-
nowszej 2015. Referaty, red. J. Szumski, Ł. Kamiński, Warszawa 2016, s. 140–148.
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cję, Albanię oraz Mongolię61. Jednakże wbrew wcześniejszym oczekiwaniom Korea Północna nie 
uzyskała pomocy na satysfakcjonującym ją poziomie62. Kim Il Sung zrozumiał, że socjalistyczny 
internacjonalizm wygląda teraz zupełnie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej63. Rządy 
odwiedzonych w 1956 r. państw wolały przeznaczyć swoje środki finansowe na rozwiązywanie 
własnych problemów i były urażone kolejnymi północnokoreańskimi prośbami o pomoc64. 

Przywódca Korei Północnej nie ustawał w staraniach, by pozyskać dodatkowe wsparcie 
ekonomiczne i towarowe, niezbędne do zrealizowania śmiałych założeń planu 5-letniego. Pod 
koniec dekady Kim, widząc narastające napięcie w relacjach chińsko-sowieckich oraz rywalizację, 
jaka rozgorzała między obydwoma państwami o zdobycie dominującej pozycji w całym bloku 
wschodnim i w samej KRLD, wykorzystał je do realizacji własnych celów. Zastosowana przez 
Kim Il Sunga strategia lawirowania między mocarstwami zaowocowała kolejnymi dostawami 
z zagranicy. W samym tylko 1960 r. udało się uzyskać od ZSRS umorzenie długu w wysokości 
760 mln rubli (190 mln dol.) za przekazany wcześniej sprzęt wojskowy oraz kolejną pożyczkę 
w wysokości 140 mln rubli (35 mln dol.). Chiny, mimo własnych problemów wewnętrznych, 
również zdecydowały się udzielić władzom KRLD kolejnego kredytu na lata 1961–196465. 

Według źródeł północnokoreańskich, niedługo przed ogłoszeniem planu 5-letniego, podczas 
grudniowego plenum w 1956 r.66, Kim Il Sung zaprezentował ideę „ruchu czhollima” (1958–1961). 
Warto podkreślić, iż formalnie został on wprowadzony na początku 1959 r.67, a jego symbolem stał 
się mityczny skrzydlaty koń Czhollimma – „tysiącmilowy koń”, który mógł się poruszać z zawrotną 
szybkością. Założenia strategii bazowały na chińskim modelu reform polityczno-gospodarczych, 
znanych pod pojęciem „wielkiego skoku naprzód” (1958–1962), zakładającym szybki rozwój 
potencjału gospodarczego kraju68. Reforma bazowała na mobilizacji północnokoreańskich mas 
oraz ich przekonaniu o moralnej odpowiedzialności za rozwój kraju. Kim Il Sung był zdania, iż 
podczas planu 3-letniego w przemyśle odrobiono jedynie straty spowodowane ostatnią wojną, 
natomiast plan 5-letni miał wprowadzić gospodarkę KRLD na wysoki poziom69. 

Kim, nauczony wcześniejszym doświadczeniem oraz obawą o przeniesienie społecznych 
rewolucji do KRLD, zwrócił większą uwagę na zaspokojenie potrzeb konsumenckich oraz popra-
wę standardów życia w Korei70. Jednym z wprowadzonych rozwiązań była podwyżka o 35 proc. 
płac pracowników sfery budżetowej, przy czym o 25 proc. zmniejszono ceny lekarstw, cukru 
oraz wyrobów tekstylnych. Zwiększono również o 100 g wysokość otrzymywanej przez oby-
wateli północnokoreańskich dziennej racji żywnościowej71. Odbudowa przemysłu lekkiego oraz 
rolnictwa w latach 1957–1961 była jednak niewystarczająca, czego konsekwencją był w dalszym 
ciągu niski standard życia obywateli Korei Północnej72.

61 N. Shimotomai, Pyeongyang in 1956, „Cold War International History Project Bulletin” 2007/2008, nr 16, s. 457.
62 ZSRS wsparł finansowo Koreę Północną sumą 300 mln rubli, co było kwotą o wiele niższą od tej, którą otrzy-
mała ona po podpisaniu rozejmu w Panmunjom w 1953 r. Wysokość pomocy zaoferowanej przez NRD, Węgry 
oraz Rumunię również nie była dla władz w Phenianie satysfakcjonująca (W.J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 236–237).
63 Y.-S. Hong, Through a Glass Darkly…, s. 47.
64 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea…, s. 12.
65 Ibidem, s. 27–31.  
66 Założenia owych reform zostały faktycznie zaprezentowane w 1958 r., a dopiero później zaczęto podawać 
informację o ich wcześniejszym wprowadzeniu, aby nie były one interpretowane jako zaczerpnięte z chińskiego 
wzorca (B.R. Myers, Najczystsza rasa…, s. 35).
67 R. Scalapino, Ch. Lee, Communism in Korea…, t. 2, s. 1218. 
68 Ibidem, s. 1219–1220.
69 R. Scalapino, Ch. Lee, Communism in Korea…, t. 1, s. 536.
70 Ibidem, s. 540.
71 W.J. Dziak, Kim Ir Sen…, s. 243.
72 R. Scalapino, Ch. Lee, Communism in Korea…, t. 1, s. 542.
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Trójstronne relacje na linii Pekin–Pjongjang–Moskwa skomplikowały się w 1961 r. Obiecana 
przez ZSRS pomoc została mocno ograniczona ze względu na ochłodzenie relacji z Koreą Pół-
nocną. Zmianę na tym polu wywołało ponowienie przez Chruszczowa krytyki „kultu jednostki” 
podczas zorganizowanego w październiku tego roku XXII Zjazdu KPZR. Chiny z kolei musiały 
zrewidować wcześniejsze ustalenia w związku z postępującym kryzysem gospodarczym73.

Wysokość „bratniej pomocy” w latach 1953–1960
Ustalenie dokładnego udziału poszczególnych państw w projekcie powojennej odbudowy Korei 

Północnej w wymiarze finansowym przysparza wielu trudności, a dane, na które powołują się znawcy tej 
problematyki, zasadniczo się od siebie różnią. Poniżej przedstawiono kilka przykładów różnych szacun-
ków wysokości pomocy, którą w latach 1953–1960 KRLD otrzymała od krajów „demokracji ludowej”.

Charles K. Armstrong, bazując na sowieckich opracowaniach z lat osiemdziesiątych, wskazuje, 
iż do 1960 r. pomoc ta wyniosła łącznie 879,3 mln rubli, z czego aż 292,5 mln rubli miał przeka-
zać Związek Sowiecki. Jeszcze inne statystyki podają Zhihua Shen i Yafeng Xia, którzy również 
powołują się na dokumenty sowieckie. Wynika z nich, iż do kwietnia 1960 r. Korea Północna 
otrzymała pomoc o łącznej wysokości 5,5 mld rubli, z czego 1,3 mld rubli pochodziło od władz 
moskiewskich, a 800 mln rubli z Chin. Dodatkowo ZSRS zaoferował Pjongjangowi 3,6 mln rubli 
kredytów na preferencyjnych warunkach74. 

Przedstawione zestawienia ukazują znaczące różnice w prezentowanych wartościach. Odpowiedź 
na pytanie o źródło tych rozbieżności jest trudna do udzielenia ze względu na to, że żaden z badaczy 
nie podaje części składowych uwzględnionych przy swoich wyliczeniach. Nie wiemy, czy wzięto 
pod uwagę m.in. przyznane na preferencyjnych warunkach kredyty, wynagrodzenia pracownicze, 
dostawy żywności, czy koszty związane z transportem surowców oraz specjalistycznego sprzętu.

Tabela 1. Międzynarodowa pomoc udzielana Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w latach 
1953–1960 

Kraj Wysokość pomocy (w mln rubli)
Związek Sowiecki 292,5
Chiny 258,4
NRD 122,7
Polska  81,9
Czechosłowacja  61,0
Rumunia  22,0
Węgry  21,0
Bułgaria  18,7
Albania   0,6
Mongolia   0,4
Wietnam Północny   0,1
Łącznie 879,3

Źródło: Ch.K. Armstrong, Tyranny of the Weak. North Korea and the World, 1950–1992, Ithaca 2013, s. 57; 
idem, „Fraternal Socialism”. The International Reconstruction of North Korea, 1953–1962, „Cold War History” 
2005, nr 2, s. 165.

73 Z. Shen, Y. Xia, China and the Post-War Reconstruction of North Korea…, s. 35–37.
74 Ibidem, s. 37.
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Innymi danymi posługuje się z kolei Wayne S. Kiyosaki, opierając się na oficjalnych mate-
riałach opublikowanych w 1958 r. przez stronę północnokoreańską. Ze względu na rok wydania 
wyliczenia wysokości pomocy przekazanej KRLD są najprawdopodobniej zaniżone. Wynika 
z nich, że Związek Sowiecki dostarczył 1 mld rubli bezzwrotnej pomocy, tuż za nim były Chiny, 
które wsparły KRLD kwotą 800 mln juanów. Według ustaleń Kiyosakiego władze w Warszawie 
przekazały na ten cel 383 mln rubli, Czechosłowacja 440 mln rubli, z czego 130 mln rubli miało 
charakter pomocy bezzwrotnej. Udział NRD wynosił 54 mln rubli oraz 18 mln rubli przekaza-
nych w technologiach oraz sprzęcie. „Bratnia pomoc” zorganizowana przez władze rumuńskie 
określona została na poziomie 65 mln rubli bezzwrotnego wsparcia, oprócz tego przekazano 
towary o wartości 25 mln rubli. Węgry przeznaczyły na pomoc KRLD 59 mln rubli oraz 15 mln 
rubli w towarach, a wkład Bułgarii wyniósł 37 mln rubli oraz 30 mln rubli w artykułach żyw-
nościowych i innych artykułach. Udział Albanii, Mongolii oraz Wietnamu Północnego nie został 
podany w wymiarze finansowym75. 

Ze względu na nieścisłości w przedstawianych statystykach obecnie niemożliwe jest dokładne 
określenie ogólnego wymiaru wsparcia, jakie Korea Północna otrzymała w latach 1953–1961, 
a zagadnienie to wymaga ponownego zweryfikowania danych. 

Podsumowanie
Bez wątpienia międzynarodowa pomoc otrzymana przez Koreę Północną oraz mobilizacja 

ogromnych mas społecznych umożliwiły szybkie podźwignięcie kraju ze zniszczeń wojennych. 
Pomoc ta nie pokryła jednak odbudowy całości zniszczeń76. 

W owym okresie uwidoczniły się także różnice w podejściu do realizacji tej pomocy, nie tylko 
w kontekście gospodarczym. Za przykład może posłużyć odbudowa przez wschodnioniemiec-
kich specjalistów miasta Hamhŭng. Kim Il Sung, wbrew intencjom zagranicznych inżynierów 
i architektów, nakazał wprowadzenie oszczędności w budownictwie przez stosowanie materiałów 
gorszej jakości, ograniczenie wielkości pomieszczeń czy usunięcie toalet z budynków miesz-
kalnych – obywatele miasta mieli korzystać z zaplecza publicznego. Spotkało się to z krytyką 
przedstawicieli NRD77.

Pomoc płynąca do Korei Północnej pod koniec lat pięćdziesiątych zgodnie z założeniami 
idei „Juche” stopniowo malała. Dla porównania: w 1954 r. 33,4 proc. dochodu państwa pocho-
dziło ze środków zagranicznych, a w 1960 r. wskaźnik ten osiągnął zaledwie poziom 2,6 proc.78 
Ironią historii jest jednak to, iż chcąc dalej rozwijać swój potencjał gospodarczy, wbrew hasłom 
o samowystarczalności, KRLD w dalszym ciągu musiała korzystać ze wsparcia innych państw 
bloku wschodniego. 

Międzynarodowy program odbudowy KRLD ze zniszczeń wojennych ukończono oficjalnie 
w 1961 r. Okres prosperity i szybkiego rozwoju gospodarczego Korei Północnej zakończył się 
pod koniec lat sześćdziesiątych, a opisana w artykule pomoc, przekazana w pierwszych latach 
powojennych przez państwa bloku wschodniego, stała się pośrednio przyczyną kryzysu, jaki 
nastąpił dwadzieścia lat później.

75 W.S. Kiyosaki, North Korea’s Foreign Relations. The Politics of Accommodation 1945–1975, New York 1976, 
s. 42.  
76 Ch.K. Armstrong, „Fraternal Socialism”…, s. 165.
77 Y.-S. Hong, Through a Glass Darkly…, s. 61.
78 Ch.K. Armstrong, „Fraternal Socialism”…, s. 165.
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Wspólnota interesów aparatu  
partyjno-państwowego w kontekście spójności 
klasy rządzącej w PRL w latach 1956–1989

Aby wykazać korelacje istniejące między elitą rządzącą a klasą rządzącą w kontekście przy-
jętej hipotezy badawczej, stanowiącej, że im szybciej postępuje rozpad wspólnoty interesów 
elity rządzącej i klasy rządzącej, tym szybciej następuje odmowa posłuszeństwa ze strony klasy 
rządzącej, należy zacząć od zdefiniowania podstawowych kategorii teoretycznych, mianowicie: 
elity rządzącej, klasy rządzącej oraz aparatu partyjno-państwowego. Niewątpliwie ważkie zna-
czenie ma także określenie istoty interesów stanowiących nadrzędne spoiwo klasy rządzącej. 
Wstępnie należy przyjąć, że podstawowym interesem każdej grupy rządzącej jest dysponowanie 
jak największym zasobem władczym obejmującym strefę wpływu politycznego i zdolności do 
podejmowania arbitralnych rozstrzygnięć władczych, a także stanowiącym złożony konglome-
rat wszelkich oddziaływań politycznych, mających na celu utrzymanie w posłuszeństwie każdy 
z podporządkowanych podmiotów; w przypadku klasy rządzącej są to masy społeczne. 

Podjęte zagadnienie zostanie rozważone w kontekście przemian społeczno-politycznych zacho-
dzących w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pozostających w związku ze zmianami 
personalnymi na najwyższym stanowisku władczym, czyli I sekretarza Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, począwszy od Edwarda Ochaba, a zatem od 20 marca 
1956 r., a skończywszy na Wojciechu Jaruzelskim, który sprawowanie tej funkcji zakończył 
z dniem 29 lipca 1989 r. 

W celu uzyskania najbardziej miarodajnych rezultatów badawczych należy doprecyzować 
także kwestię występowania poszczególnych ogniw w zhierarchizowanej strukturze władzy, 
a zatem przyjąć ogólne założenie, że elita rządząca jest komponentem klasy rządzącej. W oma-
wianym przypadku PRL aparat partyjno-państwowy stanowi najbardziej elementarny, a zarazem 
najbardziej znaczący podsystem elity rządzącej. Kategorii tych nie należy ze sobą utożsamiać, 
a wręcz przeciwnie, ich rozróżnienie wydaje się niezbędne do prawidłowego określenia zakresu 
weryfikacji wskazanej powyżej hipotezy badawczej. 

W tym kontekście warto rozważyć również kwestię ewentualnej zbieżności w zakresie rozu-
mienia pojęć: klasa rządząca i nomenklatura. Nie mniej istotne jest także wskazanie, czym jest 
spójność klasy rządzącej, czy w ramach tej spójności dopuszczalne są jakiekolwiek podziały, jaki 
przybierają one charakter, a także czy sam podział można identyfikować z trwałym i nieodwra-
calnym rozłamem w obrębie tejże grupy. Nie bez znaczenia pozostają również specyfika rządów 
poszczególnych pierwszych sekretarzy KC PZPR w dziejach Polski Ludowej oraz wszelkie 
okoliczności wpływające na zróżnicowanie lub jednolitość przebiegu wskazanej zależności 
między zmiennymi zawartymi w hipotezie szczegółowej, zgodnie z którą im szybciej postępuje 
rozpad wspólnoty interesów elity rządzącej i klasy rządzącej, tym szybciej dochodzi do odmowy 
posłuszeństwa ze strony klasy rządzącej. 

Zasadne wydaje się zatem ustalenie, czym była elita rządząca w kontekście aparatu partyjno-
-państwowego w PRL, zwłaszcza że ryzyko rozumienia tego określenia w znaczeniu potocznym może 
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znacząco wypaczyć ostateczne wyniki weryfikacji hipotezy. Istnieje wiele, niekiedy bardzo złożonych 
klasyfikacji odnośnie do tego, kto, w jakim zakresie i na jakim szczeblu stanowił grupę rządzącą. 
Podejmowano także próby stworzenia sformalizowanego katalogu enumeratywnego członków elity, 
często wyłącznie na podstawie pełnionej funkcji czy zajmowanego stanowiska. Według Mirosława 
Szumiły zhierarchizowana struktura biurokratyczna PPR/PZPR, poza I sekretarzem KC, „superelitą”, 
którą stanowili najbardziej zaufani i lojalni współpracownicy I sekretarza, oraz kierownictwem, 
składającym się z członków Biura Politycznego i Sekretariatu KC, obejmowała także elitę aparatu 
partyjnego, elitę państwową, elitę aparatu bezpieczeństwa oraz elitę Wojska Polskiego1. 

W typologii tej pojawiają się dwa nowe pojęcia: elita aparatu partyjnego i elita państwowa. 
Z uwagi na konieczność przyjęcia pewnych względnie stałych założeń dla większej transparent-
ności niniejszego wywodu należy przyjąć, że w okresie Polski Ludowej administracja państwowa 
wykazywała cechy daleko idącego podporządkowania aparatowi partyjnemu, dlatego też właś-
ciwsze wydaje się traktowanie aparatu partyjno-państwowego jako całości.  

Stosując ten zabieg teoretyczny oraz powołując się na Dekret o zaopatrzeniu emerytalnym osób zaj-
mujących kierownicze stanowiska polityczne i państwowe oraz członków ich rodzin z 5 października 
1972 r., można odtworzyć strukturę aparatu partyjno-państwowego. W jej skład wchodzili: I sekretarz 
KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa, prezes Rady Ministrów, marszałek sejmu, członkowie Biura 
Politycznego KC PZPR, zastępcy przewodniczącego Rady Państwa, wiceprezesi Rady Ministrów, 
przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zastępcy członków BP, sekretarze KC 
PZPR, członkowie Sekretariatu KC PZPR, członkowie i sekretarz Rady Państwa, wicemarszałkowie 
sejmu, ministrowie, prezes Najwyższej Izby Kontroli, prezes Polskiej Akademii Nauk, Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny PRL, zastępcy przewodniczącego Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów, kierownicy wydziałów KC PZPR, szef Urzędu Rady Ministrów, szef Kancelarii 
Rady Państwa, szef Kancelarii Sejmu, podsekretarze stanu (wiceministrowie), wiceprezesi NIK, pre-
zesi Sądu Najwyższego, zastępcy Prokuratora Generalnego PRL, kierownicy urzędów centralnych, 
pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR, przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad 
narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw, zastępcy kierowników urzędów 
centralnych, dyrektorzy generalni w ministerstwach i urzędach centralnych2. 

Trudno jednak uznać, że wszystkie osoby piastujące wymienione stanowiska należały do 
elity rządzącej. Jeśli bowiem weźmie się pod uwagę, że przynależność do elity, a zatem grupy 
z założenia nielicznej, nie ogranicza się tylko do formalnego usytuowania w strukturze władzy, 
ale wyraża się głównie posiadaniem realnego wpływu na podejmowane decyzje polityczne, wów-
czas w odniesieniu do kategorii „elity” należy zastosować interpretację zawężającą. Skład elity 
rządzącej z konieczności ulegał rotacji równie często co zmiana na stanowisku I sekretarza KC, 
jeśli nie częściej. Najważniejszym kryterium uznania kogoś za członka elity rządzącej nie jest 
pełniona funkcja, lecz udział w procesach decyzyjnych. Dlatego też tak ważne jest wykazanie, 
kto konkretnie stanowił elitę rządzącą za czasów rządów poszczególnych pierwszych sekretarzy. 

Rozpatrując kwestię spójności klasy rządzącej, należy przede wszystkim wskazać elementy 
stanowiące jej zasadniczą strukturę. Jak już wspomniano, aparat partyjno-państwowy stanowił 
jeden z komponentów klasy rządzącej, podobnie zresztą jak elita rządząca. Pewne wątpliwo-
ści wzbudza natomiast klasyfikacja stanowisk obsadzanych w kluczu nomenklatury partyjnej. 
Powstaje pytanie, czy one również stanowią część składową klasy rządzącej. Przez cały okres 
PRL kwestia polityki kadrowej była regulowana przez rozmaite przepisy, m.in. Wytyczne Biura 

1 M. Szumiło, Elita PPR i PZPR w latach 1944–1970 – próba zdefiniowania [w:] Elity komunistyczne w Polsce, 
red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015, s. 45–46. 
2 Dekret z dnia 5 października 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym osób zajmujących kierownicze stanowiska 
polityczne i państwowe oraz członków ich rodzin, DzU 1972, nr 42, poz. 270. 
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Politycznego w sprawie nomenklatury kadr instancji partyjnych wraz z wykazem stanowisk 
objętych nomenklaturą Komitetu Centralnego oraz komitetów wojewódzkich, powiatowych, 
miejskich i dzielnicowych z 1972 r.3, czy też Główne założenia polityki kadrowej PZPR, przyjęte 
w październiku 1983 r. uchwałą XIII Plenum KC PZPR4. 

O doniosłości znaczenia nomenklatury świadczyć może obszerność wykazu objętych nią stano-
wisk. Wśród nich można wymienić: sekretarzy komitetów partyjnych, pracowników politycznych 
instancji i organów partyjnych, a także stanowiska znajdujące się w obrębie organów władzy, 
administracji państwowej i gospodarczej, służby zagranicznej, organizacji społecznych, wojska, 
środków masowego przekazu, wydawnictw, nauki, władz terenowych, komitetów miejskich, 
dzielnicowych, miejsko-gminnych i gminnych, komitetów zakładowych. W ramach nomenklatury 
funkcjonowały instytucje i organizacje o międzywojewódzkim zasięgu działania5. 

Wątpliwości w zakresie traktowania osób zajmujących stanowiska nomenklaturowe jako 
członków klasy rządzącej nasuwają się w kontekście rozważań Antoniego Dudka. Wskazuje on, 
że „najistotniejszym instrumentem selekcji partyjnej elity oraz kadr była polityka personalna 
opierająca się na wielopoziomowym systemie nomenklatury. Możliwość swobodnego przepro-
wadzania zmian personalnych we wszystkich instytucjach państwowych, a także w większości 
istniejących organizacji społecznych wydatnie ułatwiała kształtowanie pożądanego modelu rekru-
tacji funkcjonariuszy aparatu partyjnego”6. 

A zatem, wziąwszy pod uwagę zarówno ustawiczne zmiany w zakresie polityki kadrowej, 
jak i to, że przez cały okres PRL nomenklatura stanowiła potężne narzędzie kontroli i podpo-
rządkowania najważniejszych obszarów systemu społeczno-politycznego, trudno uznać, iż jej 
członkowie tworzyli klasę rządzącą. Tę z założenia powinna stanowić grupa posiadająca realne 
środki oddziaływania, a nie pozostająca jedynie jedną z wielu klas społecznych, bez faktycznego 
wpływu na bieżącą politykę państwa. Zgodnie z tokiem rozumowania Dudka – nomenklatura 
stwarzała korzystne warunki rekrutacji członków aparatu partyjnego, co więcej, stanowiła instru-
ment selekcji elity partyjnej. Tak więc z pewną ostrożnością można stwierdzić, że tylko osoby 
piastujące stanowiska nomenklaturowe, które miały bezpośredni związek z organami władzy czy 
też z administracją państwową, należy uznać za część składową klasy rządzącej. Z pewnością 
jednak nie dotyczyło to wszystkich stanowisk objętych nomenklaturą. 

Dlatego też z uwagi na strukturę i obowiązującą w aparacie władzy hierarchię klasę rządzącą 
stanowiła raczej ta najbardziej oddalona od elity aparatu partyjno-państwowego grupa szeregowych 
członków, czyli, jak wskazuje Szumiło, figurantów lub przedstawicieli średnich i niższych szczebli, 
do których należy zaliczyć m.in. przewodniczących organizacji młodzieżowych (Związku Młodzie-
ży Polskiej, Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej), przedstawicieli 
organizacji społecznych (Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ligi 
Kobiet i związków spółdzielczych), przedstawicieli kierownictwa związków zawodowych, urzęd-
ników państwowych i dyrektorów przedsiębiorstw, profesorów i innych pracowników naukowych, 
dziennikarzy (głównie redaktorów pism partyjnych), literatów, robotników i rolników7. 

W odniesieniu do wymienionych członków aparatu władzy najważniejszym kryterium uzna-
nia ich za przedstawicieli klasy rządzącej pozostawała wspólnota światopoglądowa, jednakowy 

3 Wytyczne Biura Politycznego w sprawie nomenklatury kadr instancji partyjnych wraz z wykazem stanowisk 
objętych nomenklaturą KC, KW, KP (KM, KD), Warszawa 1972. 
4 Główne założenia polityki kadrowej PZPR, Warszawa 1983. 
5 D. Magier, System nomenklaturowy partii komunistycznej [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 3, 
cz. 2, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Radzyń Podlaski 2010, s. 688–700. 
6 A. Dudek, Mechanizmy rekrutacji elity oraz kadr PZPR, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=103, dostęp 
4 VIII 2016 r. 
7 M. Szumiło, Elita PPR i PZPR…, s. 40. 
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sposób percepcji systemu społeczno-politycznego, dążenie do świadomej i zaangażowanej dzia-
łalności na rzecz realizacji interesów elity rządzącej, przy jednoczesnym posiadaniu wpływu na 
proces decyzyjny. A zatem, podobnie jak elitę władzy, również klasę rządzącą należy postrzegać 
w ściśle określonym kontekście sytuacyjnym. Pojęcia te nie są bowiem stałe, a granice między 
nimi mogą się okazać płynne, zwłaszcza w odniesieniu do spójności bądź jej braku w ramach 
klasy czy elity, która w sprzyjających okolicznościach może się przekształcić w kontrelitę, 
opozycję wewnątrzpartyjną, a nawet systemową. Dokładne określenie grup należących do klasy 
rządzącej oraz członków stanowiących elitę rządzącą lub jeszcze ściślej „drużynę wodza”, czyli 
superelitę, zależało przede wszystkim od tego, kto piastował najwyższe stanowisko w strukturze 
biurokratycznej. To bowiem od I sekretarza KC zależał zarówno dobór jego najbliższych, najbar-
dziej zaufanych współpracowników, jak i sposób rekrutacji elit spośród funkcjonariuszy aparatu 
partyjno-państwowego, a w szerszym kontekście klasy rządzącej. 

W celu zobrazowania tego założenia za Andrzejem Friszke można stwierdzić, że np. w latach 
siedemdziesiątych klasę rządzącą stanowiły następujące grupy: sekretarze – urzędnicy partii; 
administratorzy gospodarki, powiązani szczególnie z przemysłem ciężkim; aparat bezpieczeństwa; 
wojskowi, którzy choć nie partycypowali w administrowaniu państwem, stanowili podporę syste-
mu, o czym świadczyła obecność wpływowych generałów we władzach naczelnych PZPR. Ponadto 
można wskazać również na grupy zawodowe, które ze względu na swą ważną rolę w hierarchii 
państwowej były silnie upartyjnione, np. oficerowie, pracownicy administracji i sądownictwa8. 
Nie wydaje się jednak słuszne założenie, że cały tzw. aktyw partyjny, a zatem wszyscy członkowie 
PZPR, stanowił klasę rządzącą. Trudno bowiem w samej formalnej przynależności do określonej 
organizacji politycznej doszukiwać się znamion partycypacji w sprawowaniu rządów. 

Należy przyjąć ogólne założenie, że podstawowym interesem osób pozostających u steru 
władzy w sposób bezpośredni, jak również tych, które na tę władzę mogą w jakikolwiek sposób 
oddziaływać, jest utrzymanie status quo. Innymi słowy, interes ten wyraża się w dążeniu do możli-
wie jak najbardziej długotrwałego utrzymania mas społecznych w stanie uprzedmiotowienia, a tym 
samym ograniczenia możliwości ukonstytuowania się opozycji politycznej. Przypuszczenie to nie 
wyczerpuje jednak wszelkich znamion definicyjnych interesów aparatu partyjno-państwowego, 
gdyż niewątpliwie należy wziąć pod uwagę także interesy cząstkowe, realizowane przez grupę 
rządzącą, które finalnie miały sprzyjać utrzymaniu władzy w niezmienionym składzie. 

W wywiadzie udzielonym Teresie Torańskiej Edward Ochab, który od 1944 r. był członkiem 
KC PPR, a od marca do października 1956 r. I sekretarzem KC PZPR, wyszczególnił wszystkie 
kwestie, za które musiała wziąć odpowiedzialność nowo ukonstytuowana władza w początkowym 
okresie Polski Ludowej. Wymienił on najpilniejsze problemy polityczne, militarne, ekonomiczne 
i społeczne z tamtego okresu: rozbudowę ludowych sił zbrojnych, zapewnienie zaopatrzenia dla 
wojska i ludności miast, budowę nowej administracji państwowej, radykalną reformę rolną oraz 
rozszerzenie bazy politycznej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego9. 

Były to najbardziej podstawowe zagadnienia, o fundamentalnym znaczeniu dla odbudowy 
państwa polskiego po II wojnie światowej. Z racji tego, iż rozmowa z Ochabem była przeprowa-
dzana w 1981 r., kwestie te zostały ujęte w sposób nad wyraz poprawny politycznie. Na podstawie 
zachowanych dokumentów trudno się jednak doszukać akcentów mogących świadczyć o tym, iż 
intencje władzy były wówczas podyktowane wyłącznie propagandą i powszechnie obowiązującą 
ideologią. Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia interesów o charakterze politycznym. Naj-
ważniejszym celem powojennego ośrodka władzy była likwidacja przeciwników politycznych, 
określanych mianem reakcji. 

8 A. Friszke, Dzieje PRL. Polska Gierka, Warszawa 1995, s. 58.
9 T. Torańska, Oni, cz. 2: Edward Ochab, Stefan Staszewski, Julia Mincowa, Warszawa 2012, s. 8–9. 
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Z zachowanych źródeł wynika, że zasadniczym interesem ówczesnego aparatu partyjno-
-państwowego była stabilizacja sytuacji gospodarczej przy jednoczesnym silnym oddziaływaniu 
ideologicznym na całość społeczeństwa. W przekonaniu decydentów politycznych takie czynniki, 
jak rozwój gospodarczy, zapewnienie godnych warunków bytowych, wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom społecznym, stanowiły gwarancję zachowania spójności w obrębie możliwie najszer-
szych warstw społecznych, sprzyjały też ugruntowaniu się przekonania o istnieniu wspólnego 
nadrzędnego interesu w ramach klasy rządzącej. Z kolei utożsamienie klasy rządzącej z ludem 
pracującym miast i wsi miało na celu zyskanie aprobaty mas społecznych dla działań politycznych 
wymierzonych przeciwko „wrogom ludowej ojczyzny”. 

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych silnie akcentowano również potrzebę recepcji 
radzieckich pryncypiów systemowych. Niewątpliwie podległość Polski względem ZSRR nie 
była koniecznością wynikającą jedynie z układu sił politycznych w powojennej Europie i mocar-
stwowej pozycji Związku Radzieckiego. Stanowiła ona także, a może przede wszystkim, ważki 
interes polityczny ówczesnego aparatu władzy, od którego „jedynie słusznej” realizacji zależał 
byt polityczny, a często nawet i fizyczny, poszczególnych jego członków. Całkowite uzależnie-
nie od ZSRR ukazuje referat Ochaba wygłoszony na II Zjeździe PZPR 16 marca 1954 r. Oprócz 
afirmacji KPZR pojawia się w nim również podkreślenie konieczności odwzorowania sposobu 
funkcjonowania tej partii i jej podstawowych założeń na gruncie polskim10. 

O ile zatem na podstawie retrospekcji Edwarda Ochaba można stwierdzić, że do czasu objęcia 
przezeń stanowiska I sekretarza KC PZPR w marcu 1956 r. klasa rządząca zachowywała swoją 
jedność, a wspólnota interesów aparatu partyjno-państwowego nie została w znaczący sposób 
naruszona, o tyle właśnie po powierzeniu Ochabowi najważniejszej funkcji państwowej nastąpiło 
zachwianie istniejącej równowagi. I choć w sferze deklaratywnej kierownictwo partyjne w dalszym 
ciągu stało na straży dochowania wierności dogmatom ideologii marksistowsko-leninowskiej, to 
jednak w rzeczywistości dochodziło do coraz poważniejszych konfliktów w łonie partii rządzącej, 
stanowiących zapowiedź pierwszych przejawów erozji systemu politycznego. 

Mimo licznych deklaracji dotyczących planów naprawy polskiej gospodarki, zjednoczenia 
narodu, umocnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego i współpracy partii z całą klasą robotniczą, 
zamierzenia te nie zostały zrealizowane. Wydarzenia Poznańskiego Czerwca najpełniej ukazały 
podziały w kierownictwie PZPR i rozłam w aparacie partyjno-państwowym. Klasa rządząca, 
czyli według ówczesnej ideologicznej interpretacji ta część narodu, w której żywotnym intere-
sie leżała budowa socjalistycznej ojczyzny, wystąpiła przeciwko partii. Społeczeństwo po raz 
pierwszy w okresie powojennym zaznaczyło swoją podmiotowość polityczną, wyrażając protest 
wobec warunków społeczno-ekonomicznych, a także sygnalizując swoją zdolność do działań 
opozycyjnych, i to w formie najbardziej kłopotliwej dla ekipy rządzącej. A zatem w omawianych 
latach istniał znaczący rozdźwięk między aparatem partyjnym a klasą rządzącą – wydarzenia 
Czerwca ’56 ukazały go w całej rozciągłości. 

Kryzys legitymizacyjny, spowodowany rozpadem jednolitości interesów aparatu partyjno-
-państwowego i destabilizacją klasy rządzącej, najpełniej obrazuje opinia Biura Politycznego, 
zawierająca ocenę uwarunkowań społeczno-politycznych, które doprowadziły do wydarzeń 
w Poznaniu: „Błędy i wypaczenia popełnione w pracy polityczno-ideologicznej, zbiurokratyzo-
wanie się wielu ogniw aparatu partyjnego, uleganie części członków partii naciskowi wrogiej 
ideologii, wypaczenia i błędna linia propagandowa wielu gazet i czasopism kulturalnych sprzy-
jała kształtowaniu wrogich nastroi [sic!] i opinii. Nadużywanie prawa krytyki, szczególnie po 

10 E. Ochab, II Zjazd PZPR. O niektórych zadaniach organizacyjnych i zmianach w statucie partii. Referat wygło-
szony dnia 16 marca 1954 r. przez towarzysza Edwarda Ochaba. Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
Warszawa 1955. 
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XX Zjeździe [KPZR] przez niektóre pisma, doprowadziło do podrywania autorytetu kierownictwa 
partyjnego i władz państwowych”11. Wśród przyczyn dramatycznych zajść w Poznaniu dostrzeżono 
również demobilizację aparatu partyjnego, w związku z czym postanowiono podjąć radykalne 
kroki, które ostatecznie przekreśliły szansę na odbudowę tego, co bezpośrednio po wojnie starano 
się urzeczywistnić, a mianowicie zyskać takie zaufanie społeczne, żeby nadrzędny interes partyjny, 
czyli utrzymanie się komunistów u władzy, pozostał niezagrożony. 

Innym przejawem braku wspólnoty interesów aparatu partyjno-państwowego, rzutującym na 
rozłamy w obrębie klasy rządzącej, była także niezdolność kierownictwa do narzucenia swego 
autorytetu, a w konsekwencji potępienia „kultu jednostki”. Pojawiły się różnice światopoglądowe 
dotyczące m.in. oceny przyczyn wydarzeń czerwcowych, dotychczasowego przebiegu demo-
kratyzacji i zdolności jej kontrolowania, a także kwestii zakresu wolności prasy, którą niektórzy 
krytykowali za ataki na ustrój socjalistyczny i osłabianie więzi internacjonalistycznych. Innymi 
słowy, wykształcił się zasadniczy podział na zwolenników liberalizacji, czyli zwiększenia suwe-
renności partii, a częściowo również i państwa, oraz orędowników zaostrzenia kursu politycznego, 
którzy naturalnie zyskali poparcie kierownictwa ZSRR12. 

W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. dało się zaobserwować zależność między 
wspólnotą interesów grupy rządzącej a spójnością ówczesnej klasy rządzącej, pojętej ideologicznie 
jako lud pracujący miast i wsi. A zatem w im większym zakresie następowały rozłamy na poziomie 
kierownictwa partii, a z czasem i szeregowych jej członków, tym mniejsza była spójność klasy 
rządzącej. Co istotne, Edward Ochab na stanowisku I sekretarza nie miał wystarczająco silnego 
autorytetu, by zapobiec destabilizacji aparatu partyjnego ani tym bardziej klasy rządzącej. Z kolei 
wydarzenia Poznańskiego Czerwca w pełni obnażyły poważny rozdźwięk dotyczący nie tylko 
podstawowego interesu rządzących, czyli utrzymania się u steru władzy, lecz także kwestii o wiele 
poważniejszej – odmienności światopoglądowej. Różnice dotyczyły przede wszystkim poglądów 
na temat procesu demokratyzacji państwa – czy należy go kontynuować, czy zahamować. 

Dojście w październiku 1956 r. do władzy Władysława Gomułki, którego powrót do gry politycz-
nej po trwającym ponad trzy lata bezprawnym więzieniu stał się niejako kartą przetargową w roz-
grywkach międzypartyjnych, było symbolem nowego etapu w dziejach Polski Ludowej. Powstały 
warunki do odbudowy utraconego zaufania społecznego i zacieśnienia więzi w ramach całej klasy 
robotniczej. Przełomowy charakter Października ’56 wyrażał się w zasadniczej zmianie interesów 
aparatu partyjno-państwowego, choć i w tym względzie zachodziły pewne różnice. Zdecydowanie 
odstąpiono od praktyk stosowanych w okresie stalinowskim i chociaż w dalszym ciągu uciekano 
się do przemocy, to jednak skala i zakres represji sprzed 1956 r. już się nie powtórzyły13. 

Po entuzjastycznym przyjęciu przez społeczeństwo Gomułki jako przywódcy, a wręcz boha-
tera narodowego i męczennika za sprawę polską, ówczesna władza stopniowo wyhamowywała 
proces liberalizacji systemu społeczno-politycznego. Miała ona swoje cele i zadania, od których 
realizacji zależało utrzymanie choćby na minimalnym poziomie poparcia społecznego, a przede 
wszystkim niezakłócone dysponowanie rzeczywistą władzą polityczną. Wyróżnić tu należy: 
poprawę stosunków państwa z Kościołem14, odstąpienie od forsowanej kolektywizacji rolnictwa, 
sformalizowanie i nadanie prawnego charakteru stosunkom polsko-radzieckim15. 

11 A. Friszke, D. Stola, J. Eisler, Kierownictwo PZPR w czasie kryzysów 1956, 1968 i 1970, Warszawa 2000, s. 19. 
12 Ibidem, s. 22. 
13 J. Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014, s. 215–220. 
14 Ciekawe i wnikliwe podejście do spraw stosunków na linii państwo–Kościół ukazuje Gomułka w odezwie do 
Polaków wygłoszonej z okazji 1000-lecia państwa polskiego. Poruszył w niej również zagadnienie niesprzeczności 
ateizmu i wiary w kontekście budowania jedności narodowej (W. Gomułka, 1000 lat Polski, Warszawa 1996, s. 71–75). 
15 J. Eisler, Siedmiu wspaniałych…, s. 214–220. 
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Ta oczywista skądinąd wspólnota interesów nie oznaczała bynajmniej jedności w ramach 
całego kierownictwa partii, a szerzej aparatu partyjno-państwowego. Jak już bowiem wspomnia-
no, obowiązujące kanony ideologiczne w dalszym ciągu stanowiły zarzewie konfliktów między 
poszczególnymi koteriami partyjnymi. W 1963 r. Gomułka stwierdził: „jednym z istotnych źródeł 
słabości naszego kierownictwa frontem ideologicznym jest brak właściwej koordynacji pracy 
zarówno centralnego aparatu partyjnego, jak i centralnych ogniw administracji państwowej oraz 
głównych organizacji społecznych i stowarzyszeń twórczych. Brakuje forum organizacyjnego 
dla systematycznej dyskusji, wymiany informacji i ustalania zgodnego kierunku działania. Nale-
ży wprowadzić takie formy kierownictwa frontem ideologicznym, które by pozwoliły usunąć 
dotychczasowe wady i słabości, oraz nadać całej działalności partii w tej dziedzinie jednolity 
i bojowy charakter”16. 

U schyłku lat sześćdziesiątych partia czuła spoczywającą na niej odpowiedzialność za rozwój 
gospodarczy kraju. I choć troska w tym zakresie była nasycona akcentami ideologicznymi, to 
jednak w przemówieniu Gomułki z końca 1967 r. można również dostrzec dążenie do zapewnie-
nia spójności klasy rządzącej przez realizację postulatów ekonomicznych: „na Was – Towarzy-
sze – spoczywa szczególna odpowiedzialność za realizację polityki rolnej naszej partii. O pozycji 
i wpływach naszej partii na wsi decyduje zarówno nasza polityka, jak i codzienna działalność 
organizacji partyjnych, jej działaczy i członków, którzy powinni swą ofiarną pracą i postawą 
społeczną zdobywać zaufanie i autorytet dla siebie i partii. Główny teren Waszego działania, 
które powinniście prowadzić wspólnie z kołami Z[jednoczonego] S[tronnictwa] L[udowego], 
to gospodarcze i społeczne sprawy wsi, to rozwój rolnictwa, zwiększenie produkcji rolnej”17. 

Wydarzeniem, które zapowiadało postępującą erozję wodzostwa I sekretarza, a zarazem 
świadczyło o przybieraniu na sile walk wewnątrzpartyjnych, był marcowy bunt studencki, spowo-
dowany nie tylko kontestacją istniejącego stanu rzeczy w środowisku intelektualistów, lecz także 
zawiedzionymi nadziejami Października ’56. Do tego dochodziły żądania zmian personalnych 
i politycznych, wysuwane przez aparat partyjny, członków partii i inne środowiska zaangażowane 
w bieżące wydarzenia lub przynajmniej zainteresowane kursem politycznym. Reakcja na bunt 
przebiegała dwutorowo. Z jednej strony przeprowadzono brutalną pacyfikację protestujących: 
oprócz fizycznej przemocy stosowano aresztowania lub relegowano z uczelni, nakładano też kary 
pieniężne. Drugą metodą ograniczania rozprzestrzenia się buntu na inne warstwy społeczne była 
akcja agitacyjna. Propagowano hasła o wrogich działach „syjonistów”, zachodnioniemiecko-
-izraelskim spisku przeciwko Polsce, stalinistach dążących do władzy i innych „wrogich elemen-
tach”. W tym czasie zarysował się kolejny kryzys w łonie samego kierownictwa partii. Ujawniła 
się daleko idąca niesubordynacja członków aktywu partyjnego. Niektórzy z członków Biura 
Politycznego podali się do dymisji, m.in. były I sekretarz partii Edward Ochab, który zdecydował 
się sprzeciwić antysemickiej nagonce18. 

Konsekwencją wydarzeń marcowych z 1968 r. w kontekście rozpadu jedności klasy rządzącej 
było zwolnienie ze służby funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, pra-
cowników naukowych, a także wszystkich tych urzędników, którzy sprawowali funkcje o istotnym 
znaczeniu dla państwa, a którym przypisano pochodzenie żydowskie bądź jakiekolwiek powiązanie 
z „ruchem syjonistycznym”. W tym miejscu za członków klasy rządzącej należy uznać funkcjo-
nariuszy aparatu bezpieczeństwa, i to nie tylko w wymiarze symbolicznym (warto przypomnieć, 

16 W. Gomułka, XIII Plenum KC PZPR. O aktualnych problemach ideologicznej pracy partii, Warszawa 1963, 
s. 75. 
17 Idem, O dalszy rozwój rolnictwa. Przemówienie I sekretarza KC PZPR na spotkaniu z aktywem partyjnym 
wielkopolskiej wsi w Poznaniu 15 grudnia 1967 r., Poznań 1967, s. 29. 
18 A. Friszke, D. Stola, J. Eisler, Kierownictwo PZPR…, s. 49–76. 
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że w swych przemówieniach Gomułka najczęściej utożsamiał klasę rządzącą z klasą robotniczą, 
tę ostatnią zaś z całym narodem, a przynajmniej jego częścią uznającą zwierzchność i autorytet 
PZPR), lecz jak najbardziej odzwierciedlającym stan faktyczny w zakresie przynależności do 
klasy mającej rzeczywiście wpływ na rządzenie państwem. 

Wyraźnie ideologiczny i propagandowy charakter miało w tym kontekście przemówienie 
Gomułki z 19 marca 1968 r., relacjonujące przyczyny zajść studenckich i omawiające położenie 
społeczności żydowskiej w Polsce19. Trudno na podstawie tego materiału jednoznacznie stwier-
dzić, czy stanowisko zajęte przez ówczesnego I sekretarza KC miało na celu zespolenie bardzo 
podzielonego aparatu partyjno-państwowego, odzyskanie zaufania i poparcia społecznego, wytłu-
maczenie się z zaistniałej sytuacji i przypisanie odpowiedzialności za nią „wrogim elementom”, 
czy też utrzymanie się u steru władzy za wszelką cenę, nawet w obliczu dezaprobaty ze strony 
elity rządzącej. Pewne jest natomiast to, że wydarzenia marcowe sygnalizowały coraz szybciej 
postępującą erozję przywództwa tego polityka. 

Ostateczny upadek autorytetu Gomułki, a co za tym idzie odsunięcie go od władzy, przy-
pieczętowały wydarzenia Grudnia ’70. Wobec coraz bardziej pogarszającego się stanu zdrowia 
„Wiesława”, a także podejmowania przez niego decyzji, które w rozumieniu obywateli godziły 
w ich najbardziej podstawowe interesy i egzystencję społeczno-ekonomiczną, zmiana na stano-
wisku I sekretarza była już właściwie przesądzona. 

I choć wybór Edwarda Gierka na najważniejsze stanowisko państwowe nie oznaczał końca 
kryzysu, to jednak, jak uważa Jerzy Eisler, zakończył jego najbardziej gwałtowną i krwawą 
fazę, zażegnał też groźbę eskalacji konfliktu. Wszystko to jednak dokonało się nie na gruncie 
oficjalnych postanowień statutowych instancji partyjnych, lecz przede wszystkim nieformalnych 
kontaktów przedstawicieli kierownictwa20. W tym kontekście warto nadmienić, że brak jedności 
interesów w ramach aparatu partyjno-państwowego bardzo wyraźnie przejawiał się w odsunięciu 
od podejmowania kluczowych decyzji, zwłaszcza o użyciu broni wobec demonstrantów, organów 
konstytucyjnych – Rady Państwa czy Rady Ministrów. Decyzje te podejmowały nieformalne gre-
mia partyjne. Jeżeli chodzi o brak spójności w obrębie całej klasy rządzącej, to należy podkreślić, 
że zasadnicze jej instytucje, a więc aparat partyjny, wojsko, organy bezpieczeństwa, stanowiące 
zarazem podstawowe kanały informacji o decyzjach podejmowanych na szczeblu centralnym, 
nie informowały w dostatecznym stopniu aktywu terenowego, który przez to stracił rozeznanie21.

Na podstawie przebiegu rządów Władysława Gomułki można zatem wykazać, że aparat 
partyjno-państwowy nie był monolitem, a podziały w jego obrębie utrzymywały się właściwie 
przez cały okres PRL. Jedyną różnicą w poszczególnych dekadach był stopień nasilenia owych 
podziałów oraz możliwości ograniczania ich wpływu na rozkład klasy rządzącej, w czym nie-
wątpliwą rolę odgrywał I sekretarz  – jego zdolności przywódcze i cechy charakterologiczne.

Dojście do władzy Edwarda Gierka nie spełniło społecznych oczekiwań. Nie nastąpiła spo-
dziewana liberalizacja zasad sprawowania władzy, nie nawiązano żadnej trwałej relacji ze społe-
czeństwem, które po raz kolejny, podobnie jak w październiku 1956 r., uwierzyło, iż zmiana na 
stanowisku I sekretarza KC spowoduje jakościowe przemiany w sposobie sprawowania rządów. 
Podczas VIII Plenum KC, obradującego 6 i 7 lutego 1971 r., ówczesny aparat partyjno-państwowy 
ograniczał się do ostrej krytyki ekipy Gomułki, a zwłaszcza jego samego. To jemu przypisywano 
winę za kryzys społeczny, a także wytykano nieudolność w kierowaniu partią oraz wszystkimi 
sferami życia publicznego. Tak więc w 1971 r. oczekiwana odnowa polegała przede wszystkim na 

19 W. Gomułka, Stanowisko partii – zgodne z wolą narodu. Przemówienie wygłoszone na spotkaniu z warszawskim 
aktywem partyjnym 19 marca 1968 r., Warszawa 1968.
20 A. Friszke, D. Stola, J. Eisler, Kierownictwo PZPR…, s. 106. 
21 Ibidem. 
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dokończeniu grudniowej czystki w naczelnych władzach PZPR. Zawieszono Gomułkę w prawach 
członkach KC oraz usunięto z tej instancji Zenona Kliszkę, Bolesława Jaszczuka i I sekretarza KW 
w Szczecinie Antoniego Walaszka. Zdymisjonowano ponadto szefa związków zawodowych i przyja-
ciela Gomułki Ignacego Logę-Sowińskiego, a po kilku tygodniach z Biura Politycznego i Sekretariatu 
KC odszedł Stanisław Kociołek, którego uznano za winnego przelewu krwi w Gdańsku i Gdyni22. 

Warto zwrócić również uwagę na pewną zależność, której dowodzi Andrzej Friszke. W kontek-
ście zmian i awansów w 1971 r. najbardziej charakterystyczna prawidłowość polegała na tym, że 
odchodzili ludzie, którzy najważniejsze stanowiska w partii, stronnictwach i administracji objęli 
w latach czterdziestych. Ich miejsca zajmowali przede wszystkim czterdziestolatkowie, zaczy-
nający karierę w Związku Młodzieży Polskiej; awansowali oni na odpowiedzialne stanowiska 
w połowie lat sześćdziesiątych lub w roku 1968. W nowej elicie rządzącej, która ukonstytuowała 
się u progu rządów Edwarda Gierka, nie było już zatem działaczy byłej KPP ani konspiracyjnej 
PPR, reprezentowała ona całkiem odmienny etos, styl życia i sposób myślenia23. 

Znaczenie polityki kadrowej w polityce Gierka i budowanie na jej fundamencie wspólnoty 
interesu aparatu partyjno-państwowego w kontekście dążenia do zapewnienia – przynajmniej w sfe-
rze teoretycznej i propagandowej – spójności klasy rządzącej odzwierciedlają słowa I sekretarza 
z września 1971 r.: „Wy, towarzysze – zebrani na tej sali pierwsi sekretarze komitetów powiato-
wych, miejskich, dzielnicowych i zakładowych naszej partii – jesteście głównymi organizatorami 
pracy wielotysięcznej rzeszy aktywu partyjnego. Aktyw to wielka siła naszej partii. Zespala ona 
jej kierownictwo z organizacjami podstawowymi, z członkami partii. Nasza partia posiada dobry 
aktyw. Ukształtował się on i zahartował, zdobywał doświadczenie w wielu bataliach politycznych 
i codziennej pracy, sprawdzał [się] w konfrontacji z trudnymi zadaniami politycznymi. Z satys-
fakcją możemy stwierdzić, że większość aktywu partyjnego nie utraciła więzi z organizacjami 
partyjnymi, ze swoim środowiskiem i, widząc zło, starała się ograniczać jego skutki. Uchwały 
VII i VIII Plenum KC znalazły silny i pozytywny oddźwięk wśród większości aktywu partyjnego, 
który stał się przekonanym rzecznikiem ich realizacji”24. 

Warto zwrócić uwagę na to, iż Edward Gierek jako I sekretarz, mimo licznych wystąpień 
kierowanych nie tylko do aktywu partyjnego, lecz także do całego narodu, oraz wielu deklaracji 
o konieczności zachowania jedności narodowej i zacieśniania socjalistycznych więzi braterstwa 
i solidarności, daleki był od wcielania głoszonych przez siebie ideałów w życie, zwłaszcza jeśli 
chodzi o własnych towarzyszy partyjnych. Jak podaje Jerzy Eisler, Gierek za swych największych 
wrogów uważał nie działaczy opozycji antykomunistycznej, lecz ludzi z kierownictwa PZPR, 
zwłaszcza Stanisława Kanię, Wojciecha Jaruzelskiego, Edwarda Babiucha, Stanisława Kowal-
czyka, a wcześniej także Mieczysława Moczara i Franciszka Szlachcica25. 

Podejście ówczesnego I sekretarza do kwestii nie tylko wspólnych interesów aparatu wła-
dzy, lecz także jedności klasy rządzącej, której najważniejszą i najbardziej wpływową częścią 
byli właśnie wspomniani wyżej działacze partyjni, dowodzi, że ceną za doraźną korzyść poli-
tyczną – odsunięcie od władzy wszystkich potencjalnych i rzeczywistych oponentów nowego 
I sekretarza – było zerwanie więzi lojalnościowych z członkami własnej formacji politycznej, 
a szerzej – klasą rządzącą. W ten sposób interesy aparatu partyjno-państwowego stanowiły w grun-
cie rzeczy odzwierciedlenie interesu osoby piastującej najważniejsze stanowisko państwowe. 

22 A. Friszke, Dzieje PRL…, s. 18–19. 
23 Ibidem, s. 20. 
24 E. Gierek, Budowa socjalistycznej ojczyzny wspólnym dziełem wszystkich ludzi pracy. Referat I sekretarza KC 
PZPR tow. Edwarda Gierka na krajowej naradzie I sekretarzy komitetów powiatowych i wojewódzkich 9 września 
1971 r., Warszawa 1971, s. 29. 
25 J. Eisler, Siedmiu wspaniałych…, s. 309.  
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Wyraźnie obrazuje to postawa Edwarda Gierka wobec własnych towarzyszy partyjnych, których 
dotychczasowy realny wpływ na bieżącą politykę państwa w poszczególnych jej sektorach był 
sukcesywnie ograniczany, oni sami zaś wykluczani z grona uczestniczącego w procesach decy-
zyjnych aparatu partyjno-państwowego. 

W odróżnieniu od swojego poprzednika kolejny I sekretarz partii, Stanisław Kania, zdawał 
się dostrzegać, że przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu kolektywu partyjnego jest brak 
wspólnoty interesu całego aparatu partyjno-państwowego, co uniemożliwia klasie rządzącej osiąg-
nięcie spójności. I choć wydawać by się mogło, że jeśli chodzi o recepcję podstawowych założeń 
marksizmu-leninizmu, Kania był człowiekiem bardziej ideowym niż Gierek, to jednak i za jego 
rządów doszło do usunięcia z szeregów partii jej ważnych członków: Edwarda Gierka, Edwarda 
Babiucha, Jerzego Łukaszewicza, Tadeusza Pyki, Jana Szydlaka i Zdzisława Żandarowskiego26. 
Tego rodzaju daleko idący ostracyzm polityczny, a zarazem stała, jak widać, tendencja do neu-
tralizowania niewygodnych działaczy partyjnych, świadczy o tym, że w dziejach PRL tożsamość 
interesów aparatu partyjno-państwowego była zachowywana o tyle, o ile było to konieczne dla 
utrzymania strefy osobistych wpływów aktualnie rządzącego I sekretarza partii. Przykład Stanisła-
wa Kani potwierdza, że spójność klasy rządzącej, tak często głoszona, i w tak niewielkim stopniu 
realizowana, była jedynie kartą przetargową w doraźnych rozgrywkach wewnątrzpartyjnych na 
najwyższych szczeblach władzy. Z pewnością zaś nie stanowiła ona podstawy ideologicznej do 
zachowania wspólnoty interesów aparatu partyjno-państwowego. 

Przejęcie w październiku 1981 r. władzy w PZPR i w państwie przez Wojciecha Jaruzelskiego, 
osobę nieprzeciętną, jeśli chodzi o doniosłość i liczbę pełnionych funkcji politycznych w minionym 
systemie i przez krótki okres także po transformacji ustrojowej, przypadło na okres, kiedy Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jako opozycja polityczna i ruch społeczny rósł 
w siłę, zrzeszając coraz więcej zwolenników i przyciągając rozmaite grupy zawodowe. W okresie 
przejmowania władzy przez generała Polska znajdowała się w stanie kryzysu, radykalizowały 
się nastroje społeczne. Zastąpienie Kani Jaruzelskim było wówczas z punktu widzenia interesów 
ekipy rządzącej nieodzowne. Pierwszym sekretarzem została osoba o wiele bardziej stanowcza 
niż Kania, choć w obliczu zagrożenia pozycji aparatu partyjno-państwowego bezwzględna i nie-
skłonna do dialogu, zwłaszcza gdyby ten miał oznaczać zbyt daleko idące ustępstwa ze strony 
władzy, a tym samym ograniczenie jej realnych wpływów politycznych. 

W krótkim czasie po objęciu stanowiska I sekretarza KC PZPR gen. Jaruzelski zdecydował 
się wprowadzić stan wojenny, co z jednej strony świadczyło o ogromnej determinacji w dążeniu 
do zabezpieczenia wspólnoty interesów aparatu partyjno-państwowego, z drugiej zaś oznaczało 
poważny rozłam w łonie klasy rządzącej, wyrażający się w internowaniu osób z poprzedniej 
ekipy, w tym Edwarda Gierka. I choć w późniejszych latach generał w swych przemówieniach 
okolicznościowych i odezwach stale podkreślał, jak ważna jest jedność narodu, a także zapew-
niał o potrzebie współdziałania w ramach klasy robotniczej, odwołując się do idei marksizmu-
-leninizmu, to jednak objęcie nakazem internowania własnych towarzyszy partyjnych stawia pod 
znakiem zapytania autentyczność owej troski o jedność klasową27. 

Jaruzelski wierzył w to, że partia rządząca może być jeszcze monolitem, przemawiać jednym 
głosem i bezwarunkowo podzielać te same przekonania. Do końca sprawowania swych funkcji 
generał podkreślał znaczenie jedności narodu w kontekście przezwyciężania bieżących kryzysów 
społecznych, gospodarczych, politycznych, a nawet międzynarodowych. Należy jednak zauwa-
żyć, że w okresie rządów Wojciecha Jaruzelskiego, pominąwszy okres stanu wojennego, klasa 
rządząca, obejmująca wówczas poza działaczami partyjnymi przede wszystkim siły bezpieczeń-

26 Ibidem, s. 368. 
27 Zob. m.in. W. Jaruzelski, Przemówienia 1990, Toruń 2002. 
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stwa gwarantujące trwanie systemu, nie wykazywała tak znacznych tendencji do podziałów jak 
w poprzednich latach. Podobnie członkowie aparatu partyjno-państwowego, mimo oczywistego 
funkcjonowania koterii, frakcji i innych grup, które notabene zawsze istniały, również zdawali 
się rozumieć, zwłaszcza u schyłku PRL, że aby utrzymać nadrzędny interes polityczny i zacho-
wać jakikolwiek wpływ na bieżące wydarzenia, należy ograniczyć podziały wewnątrzpartyjne 
i przemawiać jednym głosem – głosem wodza, którym dla większości ludzi o proweniencji 
socjalistycznej był właśnie gen. Wojciech Jaruzelski. 

Należy także wskazać na pewną specyfikę postaw działaczy PZPR w kontekście sytuacji 
społeczno-politycznej lat osiemdziesiątych. Jeszcze w okresie rządów Stanisława Kani rozłam 
w obrębie klasy rządzącej polegał w dużej mierze na wstępowaniu członków PZPR w szeregi 
„Solidarności”, stanowiącej główny nurt opozycji politycznej. Mamy więc w tym przypadku do 
czynienia z oczywistą odmową posłuszeństwa ze strony tejże klasy wobec I sekretarza (stanowią-
cą najważniejszą determinantę erozji przywództwa) oraz elity rządzącej. Ta dezaprobata wobec 
polityki rządowej wyrażała się w afirmacji idei i wartości głoszonych przez „Solidarność”. Choć 
w sferze teoretycznej były one zbieżne z doktryną socjalistyczną, to jednak różnice w zakresie 
ich implementacji okazały się znaczące. Utrzymanie spójności w ramach klasy rządzącej było 
już właściwie niemożliwe, a machina propagandowa funkcjonowała coraz bardziej nieudolnie. 
Próby uzyskania autonomii w ramach związków zawodowych przez MO tuż przed wprowadze-
niem stanu wojennego również dowodzą tego, że członkowie klasy rządzącej, w tym przypadku 
funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, okazali sprzeciw wobec oficjalnej linii partii, a interesy 
elity władzy nie były zbieżne z oczekiwaniami klasy rządzącej.

* * *
Podsumowując powyższe rozważania, należy przede wszystkim usystematyzować przywołane 

kategorie teoretyczne, tj. elitę rządzącą, aparat partyjno-państwowy oraz klasę rządzącą. Tak więc 
elitę rządzącą, podlegającą rotacji, zazwyczaj w związku ze zmianą na stanowisku I sekretarza 
KC PZPR, należy utożsamić z kierownictwem partyjnym – tym gremium politycznym, które 
miało bezpośredni wpływ na najważniejsze podejmowane decyzje o zasięgu ogólnokrajowym, 
odnoszące się do każdego szczebla hierarchii państwowej. W tym kontekście aparat partyjno-
-państwowy stanowili działacze partyjni, urzędnicy państwowi oraz cała struktura biurokratyczna. 

Pojęciem, którego konceptualizacja sprawia najwięcej trudności, pozostaje klasa rządząca. Była 
ona strukturą obejmującą zarówno aparat partyjno-państwowy, jak i elitę rządzącą. To, które pod-
mioty wchodziły jeszcze w jej skład, zależało w dużej mierze od charakteru sprawowania władzy 
przez kolejnych I sekretarzy KC PZPR. W okresie rządów Ochaba i Gomułki silnie akcentowany 
był wymiar propagandowy przynależności do klasy rządzącej poszczególnych grup społecznych. 
Wówczas to za klasę rządzącą uważano klasę robotniczą, a więc „lud pracujący miast i wsi”. 
Tym pojęciem starano się objąć cały naród, co zapewne wynikało z wagi, jaką u progu Polski 
Ludowej przywiązywano do jedności narodowej i współpracy na rzecz budowy socjalistycznego 
państwa. Rzeczywistość często jednak rozmijała się z teorią i grupy stanowiące rzekomo klasę 
rządzącą w istocie pozostawały pod przemożnym wpływem oddziaływań politycznych, dlatego 
nie można ich uważać za klasę rządzącą sensu stricto. Bardziej zasadne wydaje się uznanie, że jej 
komponentami były struktury aparatu bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza UB/SB, MO i wojsko. 
Za kryterium uznania funkcjonariuszy tych organów za klasę rządzącą można przyjąć stopień 
autonomii w podejmowanych przez nie działaniach (zwłaszcza w przypadku SB), a zarazem zakres 
upolitycznienia i tym samym uwikłania w bieżącą politykę państwa (MO w okresie całego swego 
funkcjonowania oraz wojsko, zwłaszcza za rządów gen. Jaruzelskiego). 

Uznanie nomenklatury za klasę rządzącą byłoby natomiast poważnym błędem metodologicz-
nym ze względu na same kryteria definicyjne „nomenklatury”. Jeśli bowiem są to stanowiska 
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obsadzane według pewnego klucza partyjnego, wówczas zależność osób piastujących je na mocy 
rekomendacji partii i ich pełna dyspozycyjność wobec decydentów politycznych nie pozwalają 
uważać ich za osoby należące do najszerszej grupy o kompetencjach władczych, czyli klasy 
rządzącej. Również, jeśli chodzi o płaszczyznę ideologiczną, trudno oczekiwać, że wszyscy 
członkowie nomenklatury podzielają ten sam światopogląd. W tym zakresie należy przyjąć daleko 
idący pragmatyzm. Najwłaściwsze wydaje się zatem doprecyzowanie, czym jest klasa rządząca, 
w zależności od ściśle określonego kontekstu, wyznaczanego przez model sprawowania rządów 
kolejnych I sekretarzy KC PZPR. 

Z kolei wspólnota interesów aparatu partyjno-państwowego przez cały okres Polski Ludowej 
sprowadzała się do możliwie najdłuższego pozostawania u steru władzy. Najbardziej wpływowi 
funkcjonariusze aparatu za cenę realizacji tej nadrzędnej dla nich wartości gotowi byli dyskredyto-
wać swych najbliższych współpracowników i towarzyszy partyjnych. Każda zmiana elity rządzącej 
powodowała zatem destrukcję klasy rządzącej – struktury o wiele bardziej rozbudowanej i wielo-
poziomowej niż aparat partyjno-państwowy wraz ze swą elitą, czyli kierownictwem partyjnym.  

Oprócz celu politycznego, skądinąd oczywistego, niewątpliwie ważnym interesem aparatu 
partyjnego było również zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Cel ten osiąga-
no zarówno za pomocą zabiegów rzeczywiście modernizujących tę sferę życia publicznego, jak 
i sięgając po możliwości propagandowego oddziaływania na nastroje społeczne. Wówczas właśnie 
najchętniej odwoływano się do haseł o jedności rzekomo rządzącej klasy robotniczej. W rzeczy-
wistości spójność klasy rządzącej miała drugorzędne znaczenie. Każdy z pierwszych sekretarzy 
KC doskonale zdawał sobie sprawę, że jeśli chce zachować swą pozycję w elicie rządzącej, musi 
realizować interesy wąskiej grupy funkcjonariuszy aparatu władzy, nie zaś całej klasy rządzącej. 

A zatem korelacja między wspólnotą interesów aparatu partyjno-państwowego a spójnością 
w ramach klasy rządzącej przedstawia się następująco: w im mniejszym zakresie występuje wspól-
nota interesów aparatu, tym mniejsza spójność w ramach klasy rządzącej, co implikuje rozbicie 
jej struktur i w efekcie sprawia, że staje się ona bardziej podatna na wpływy i manipulacje ze 
strony aktualnych decydentów politycznych.
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Spór minimalistów z maksymalistami 
na łamach „Tygodnika Powszechnego”  
w latach 1945–1948. Próba rekonstrukcji i kilka 
uwag metodologicznych

W poniższym tekście chciałbym zaproponować rekonstrukcję sporu „minimalistów” z „mak-
symalistami” na łamach „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–1948. Będę chciał pokazać, 
że spór ten dotyczył nie tylko stosunku do władzy komunistycznej, lecz także odmiennych wizji 
nauki społecznej Kościoła i sposobów jej realizacji. Analiza pozwoli na sformułowanie postu-
latu odczytania debaty ideowej katolików w Polsce w kluczu porównawczym oraz wskazanie 
kierunków przyszłych badań.

Tezę o dwóch orientacjach w obrębie redakcji i autorów „Tygodnika Powszechnego” postawił 
ostatnio Roman Graczyk, który poświęcił temu zagadnieniu najwięcej uwagi1. Badacz ten uznał 
maksymalistów, szczególnie ks. Jana Piwowarczyka i Józefa Mariana Święcickiego, za dominujące 
pióra TP w tym okresie. Przeciwstawia im się Stanisława Stommę, Jerzego Turowicza i innych 
autorów zwyczajowo utożsamianych z TP i miesięcznikiem „Znak”. Autorzy ci, związani przed 
wojną ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, zdaniem Gra-
czyka, nie wyznaczali w omawianym okresie głównej linii „Tygodnika Powszechnego”2. Inaczej 
akcenty rozkłada Andrzej Friszke, który w polemice minimalistów z maksymalistami widzi konflikt 
pokoleniowy3. Zwycięstwo koncepcji minimalistycznej historyk ten wiąże z kresem możliwości 
„propagowania alternatywnego modelu ustrojowego”4. Z kolei Tomasz Sikorski i Marcin Kulesza 
uznali spór na łamach TP za rozsadzający „wewnętrzną solidarność polskich katolików”; winą 
za to zerwanie obarczają poniekąd grupę minimalistów5.

Poniżej zaproponuję rekonstrukcję debaty między minimalistami a maksymalistami, sku-
piając się przede wszystkim na tych drugich. Nieco więcej uwagi niż Graczyk poświęcam 
artykułom z 1945 r. dotyczącym stosunku osób związanych z TP do Stronnictwa Pracy pod 
kierownictwem Karola Popiela. Tekst został podzielony na cztery części; trzy pierwsze obejmują 
okres 1945–1946 oraz lata 1947 i 1948. Wnioski i uwagi metodologiczne zawarto w ostatniej, 
podsumowującej części.

1 R. Graczyk, Realizm polityczny „Tygodnika Powszechnego”, „Politeja” 2013, nr 25, s. 79–112; idem, Początki 
„Tygodnika Powszechnego”. Piwowarczyk – Święcicki – Stomma – Turowicz [w:] Stulecie urodzin J. Turowicza, 
red. J. i A. Sulikowscy, Szczecin 2015, s. 13–31. 
2 Idem, Realizm polityczny…, s. 87.
3 A. Friszke, Strategie przystosowania ośrodków katolików w pierwszych latach powojennych [w:] idem, Przy-
stosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007, s. 52.
4 Ibidem, s. 53.
5 T. Sikorski, M. Kulesza, Wstęp [w:] Niezłomni w epoce fałszywych proroków. Środowisko „Tygodnika War-
szawskiego”, red. T. Sikorski, M. Kulesza, Warszawa 2013, s. 49.
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O partię katolicką (1945–1946)
W otwierającym pierwszy numer „Tygodnika Powszechnego” artykule Ku katolickiej Polsce 

ks. Jan Piwowarczyk podkreślił istotną rolę Kościoła w powojennej odbudowie: była to rola 
przewodnika i nauczyciela, sama zaś odbudowa – szczególnie moralna i ideowa – to zadanie 
„ludzi myślących”, działających w porozumieniu z Kościołem6. Tekst ten dobrze oddawał ducha 
panującego w środowiskach katolickich w Polsce z uwagi na to, że większość debat o miejscu 
i roli katolików dotyczyła roli inteligencji katolickiej7 lub też analizowała naukę Kościoła jako 
pewną – przeciwstawianą ideologii marksistowskiej – propozycję doktryny, a nie realny ruch 
społeczny8. 

Dlatego możliwy był pogląd głoszący konieczność stworzenia partii politycznej reprezentującej 
katolików. Stanisław Kutrzeba widział partię katolicką jako element nowego systemu polityczne-
go tworzonego w Polsce przez aliantów: „Prócz stronnictw dotychczasowych powinno powstać 
nowe, chrześcijańskie, które reprezentowałoby cały duży odłam społeczeństwa polskiego, gotów 
do współpracy z Rządem Jedności Narodowej w nowych warunkach”9. Tego zadania podjęło się 
Stronnictwo Pracy. Ta partia o orientacji chrześcijańsko-demokratycznej w czasie wojny połączyła 
się z organizacją Unia, otwierając się tym samym na nowe grupy intelektualistów, zwłaszcza 
z centroprawicy10. 

Nawet Stefan Kisielewski, znany ze swego chłodnego realizmu, wiązał ze Stronnictwem 
Pracy duże nadzieje: „SP […] musi udowodnić potrzebę swojego istnienia przez sformułowanie 
dość szerokiego programu politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego […] Musi 
rozwinąć swoją działalność organizacyjną i skupić wszystkie żywioły szczerze katolickie. […] 
Być może już wkrótce stanie SP przed historyczną odpowiedzialnością za losy Polski i za losy 
katolicyzmu. Bo nie ulega wątpliwości, że od siły, którą ono rozwinie, będzie zależał rozwój 
stosunków w państwie”11. W dyskusji pojawiały się też głosy tonujące nastroje: „Należy sobie 
uprzytomnić, że katolicka partia to jeszcze nie katolicyzm, a katolicyzm jakiegoś kraju to jeszcze 
nie Kościół” – upominał Józef Marian Święcicki12. 

W wyniku ostatecznego rozłamu w Stronnictwie Pracy13 kwestia reprezentacji politycznej 
stała się bardziej problematyczna14. 22 września 1946 r. w TP opublikowano komunikat z sesji 

6 J. Piwowarczyk, Ku katolickiej Polsce, „Tygodnik Powszechny” [dalej: TP] 1945, nr 1.
7 Np. J. Karolczyk, Przemiany we Francji, TP 1945, nr 33.
8 Zob. np. J. Turowicz, Sprawa katolicyzmu, TP 1945, nr 11; J. Piwowarczyk, Filozofia marksizmu, TP 1945, 
nr 31.
9 S. Kutrzeba, Jak to było w Moskwie, TP 1945, nr 16. 
10 Spośród opracowań dotyczących dziejów SP najlepsze, choć mniej szczegółowe, to: K. Turowski, Historia 
ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce, t. 2, Lublin 1989; o Unii zob. M. Hańderek, Geneza i początek 
działalności konspiracyjnej Unii [w:] Polska pod okupacją 1939–1945, t. 1, red. M. Gałęzowski, Warszawa 2015, 
s. 122–148.
11 S. Kisielewski, Stronnictwo Pracy, TP 1946, nr 2.
12 J.M. Święcicki, Czy druga wielka rewolucja, TP 1946, nr 6.
13 Od początku jawnej działalności SP w łonie partii ścierały się dwie frakcje: kontynuatorzy przedwojennego 
stronnictwa z Karolem Popielem na czele oraz grupa „Zryw” pod przywództwem Zygmunta Felczaka i Feliksa 
Widy-Wirskiego. Grupa „Zryw” odgrywała w łonie SP rolę konia trojańskiego, skutecznie uniemożliwiając podjęcie 
przez grupę Popiela prac organizacyjnych. Kością niezgody stała się kwestia organizacji kongresu w lipcu 1946 r., 
a zwłaszcza proporcji miejsc w prezydium i w Komitecie Wykonawczym SP. Władze odmówiły frakcji Popiela 
zgody na organizację kongresu, na co Popiel zareagował rozwiązaniem SP. Od sierpnia 1946 r. pod szyldem SP 
działała już tylko frakcja „Zrywu” (W. Bujak, Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1988, 
s. 176–183).
14 P. Jasienica, Problem współpracy, TP 1946, nr 29.
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plenarnej Konferencji Episkopatu Polski z 9–10 września tego roku, zawierający stwierdzenie, 
że żadne ze stronnictw nie daje rękojmi poszanowania zasad katolickich15. Jeszcze wcześniej, po 
zawieszeniu działalności SP przez Karola Popiela w lipcu 1946 r., zaczęto myśleć o powołaniu 
innej formy reprezentacji katolików. W sierpniu 1946 r. Aleksander Olexiński pisał o związku 
intelektualistów katolickich16. Z kolei ks. Piwowarczyk w tekście z 20 października wsparł pro-
pozycję rekonstrukcji stronnictwa politycznego katolików17. 

Debata nad partią katolicką – czy to SP, czy nowym ugrupowaniem – była oparta na funda-
mencie rozgraniczenia między partią a Kościołem: „Kościół nie identyfikuje się z żadną partią, 
nawet katolicką. […] Dlatego Kościół nie pozwala na monopolizowanie katolicyzmu przez 
jakąś partię. Jest Kościołem powszechnym. Jednoczy wszystkich. […] Z tego jasny wniosek: 
katolicy tworzący partię polityczną tworzą ją na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 
A partia, która w ten sposób powstanie, powinna właściwie nazywać się partią katolików, a nie 
partią katolicką”18. Jednocześnie katolików ograniczały dogmat i doktryna społeczna, także tych 
tworzących partię katolicką19.

Trzeba jednak zauważyć, że koncepcja partii katolickiej albo partii katolików budziła zastrze-
żenia niektórych członków zespołu TP. Robert Jarocki wspomina o niechęci, jaką Zofia Staro-
wieyska-Morstinowa i Maria Morstin-Górska żywiły wobec SP20. Niechęci tej dał wyraz młody 
redaktor naczelny pisma Jerzy Turowicz w artykule, który może zostać uznany za programowy 
dla związanej z nim grupy – Sprawa katolicyzmu. Odnosząc się do okresu międzywojennego, 
Turowicz oskarżał katolików zainteresowanych tworzeniem partii katolickich o niezrozumienie 
samej istoty katolicyzmu: „Obóz drugi [niezwiązany z Odrodzeniem – P.P.] w zupełnie odmienny 
sposób dążył do »katolicyzacji« Polski. Mianowicie dzięki zwycięstwu pewnych ugrupowań 
politycznych, z których interesem wiązano interes Kościoła, władza miała się dostać w ręce 
katolików i ci mieli przekształcić całe życie Polski. Obóz ten, wywodząc się z tradycyjnych, nie-
dostatecznie pogłębionych postaci katolicyzmu, nie zdawał sobie sprawy z prawdziwych zadań 
i potrzeb katolicyzmu w Polsce […] główne problemy katolicyzmu w Polsce nie mają charak-
teru politycznego. Nie chodzi o stworzenie partii politycznych, o zdobycie władzy, o rozwijanie 
szerokiej aktywności”21. 

Katolicka „kontr-demokracja” (1947)
Pojęcie „kontr-demokracji”, zaproponowane przez Pierre’a Rosanvallona22, opisuje zjawisko 

występujące w społeczeństwach demokratycznych, polegające na pewnym pozytywnym sprzężeniu 
między władzą i jej instytucjami a zorganizowanym społeczeństwem, które kontroluje władzę 
i stanowi jej partnera w dialogu. W przypadku Polski w 1947 r. trudno jest mówić o systemie 
demokratycznym, można jednak mówić o społeczeństwie demokratycznym w sensie wyznawanych 
przez nie wartości. Tak więc w omawianym okresie „kontr-demokracja” polegałaby na próbie 
podjęcia dialogu z władzą komunistyczną przez społeczeństwo zorganizowane w różnego typu 
niepolityczne zrzeszenia, wywierające presję na komunistów kontrolujących aparat państwowy.

15 Kościół i chwila obecna. Komunikat z sesji plenarnej KEP (9–10 IX), TP 1946, nr 38.
16 A. Olexiński, Zjednoczenie intelektualistów katolików, TP 1946, nr 32.
17 J. Piwowarczyk, O stronnictwo dla katolików, TP 1946, nr 42.
18 Ibidem.
19 J. Piwowarczyk, Wierność wobec Kościoła, TP 1947, nr 4.
20 R. Jarocki, Czterdzieści pięć lat w opozycji, Kraków 1990, s. 129. 
21 J. Turowicz, Sprawa katolicyzmu, TP 1945, nr 11.
22 P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris 2006.
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Wybory z 19 stycznia 1947 r. oznaczały kres próby stworzenia wspólnej reprezentacji politycz-
nej katolików. Po fiasku rozmów prowadzonych jesienią 1946 r. na wystawienie list zdecydowała 
się jedynie grupa skupiona wokół Bolesława Piaseckiego23, z której do Sejmu Ustawodawczego 
dostały się trzy osoby: Witold Bieńkowski, Jan Frankowski i Aleksander Bocheński.

Dla tych członków środowiska TP, którzy chcieli się włączyć w życie polityczne kraju, była to 
klęska. Z tej perspektywy należy spojrzeć na dwie debaty, które toczyły się na łamach TP w 1947 r. 
W tym tekście postaram się poddać tezy Graczyka pewnej rewizji, dlatego zrekonstruuję debatę 
o minimalizmie Stommy, mimo że została już ona naświetlona przez krakowskiego badacza. 
Druga debata dotyczyła recepcji „Katolickich postulatów konstytucyjnych” przekazanych w lutym 
1947 r. premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi przez sekretarza Episkopatu Polski bp. Zygmunta 
Choromańskiego.

Opublikowany w trzecim numerze „Znaku” tekst Stanisława Stommy Maksymalne i minimalne 
tendencje społeczne katolików odbił się szerokim echem w środowiskach katolickich w Polsce. 
Jego waga polegała nie tylko na rozpoczęciu dyskusji, która toczyła się, szeroko rzecz ujmując, 
aż do 1989 r. Tekst Stommy był też wyjściem z cienia grupy członków redakcji TP, która miała 
inne poglądy na temat politycznej organizacji katolików niż ks. Piwowarczyk. W swoim tekście 
Stomma wskazał zasadniczy podział między katolikami francuskimi – który jego zdaniem był 
obecny (albo może być obecny) także i w Polsce. Podział ten został przeprowadzony między 
stanowiskiem Emmanuela Mouniera i do pewnego stopnia Jacques’a Maritaina a katolikami 
skupionymi w Ludowym Ruchu  Republikańskim (Mouvement Républicain Populaire, MRP). 
Mounier – streszczając stanowisko Stommy – odrzucał próbę politycznego negocjowania z socja-
listami i komunistami kształtu nowego ładu. Powodem tego odrzucenia nie był jednak głęboki 
sprzeciw wobec komunizmu, wręcz przeciwnie – Mounier uważał, że takie negocjacje stawiają 
katolików w roli obrońców starego porządku. Wiążą przez to katolicyzm z pewną historyczną 
rzeczywistością i nie pozwalają mu przejść do kolejnej – socjalistycznej, zdaniem francuskiego 
filozofa – epoki24. Takie ujęcie prowadziło do uhistorycznienia katolickiej nauki społecznej, która 
stawała się już nie wyrazem ponadczasowych prawd, jak chciał ks. Piwowarczyk, ale zapisem 
stosunku papieży: Leona XIII i Piusa XI, do kwestii własności i podziału dóbr. Realia powojenne, 
sugerował Stomma, wymagały przemyślenia tego stosunku25. 

W przeciwieństwie do Mouniera Stomma nie wysnuwał wniosku, że w obliczu klęski sta-
rego porządku i możliwości nastania ustroju socjalistycznego katolicy muszą się sprzymierzyć 
z przedstawicielami nowego porządku. Zamiast tego proponował on doktrynę minimalizmu, 
a więc odrzucenie tego, co nazywał „aktualnymi zagadnieniami społeczno-politycznymi”, sku-
pienie się zaś na problematyce religijno-moralnej. Na tym polu – zdaniem Stommy – możliwe 
było zwycięstwo26. To stanowisko zostało określone jako minimalistyczne, w przeciwieństwie 
do stanowiska maksymalistycznego, które chciało wprowadzenia konkretnego ładu społeczno-
-gospodarczego, zgodnego z bieżącą interpretacją nauczania Kościoła. Stomma dopuszczał myśl, 
że porozumienie z socjalizmem może być nieosiągalne, dlatego też wspominał o alternatywie dla 
współpracy czy wycofania na pozycje moralne – katakumbach, rozumianych jako pewna forma 
przetrwalnikowa Kościoła27.

Propozycje Stommy spotkały się z oporem nawet tych osób, które zwykle utożsamiały się 
z jego stanowiskiem. W dyskusji nad tekstem Stommy podkreślano ryzyko dwóch postaw: indy-

23 J. Dobraczyński, Tylko w jednym życiu, Warszawa 1977, s. 375–377.
24 S. Stomma, Maksymalne i minimalne tendencje społeczne katolików, „Znak” 1946, nr 3, s. 266 i nn.
25 Ibidem, s. 263.
26 Ibidem, s. 273–274.
27 Ibidem, s. 265.
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widualizmu i eskapizmu, wytknięto też autorowi niedostrzeganie zasadniczych różnic między 
Maritainem i Mounierem28.

Na łamach „Tygodnika Powszechnego” alternatywną definicję maksymalizmu przedstawił 
Józef Marian Święcicki. Według niego katolicki maksymalizm to nic innego jak integralne 
wyznawanie nauczania Kościoła. Święcicki odrzucił też niewystępujący u Stommy, ale rozpo-
wszechniony wśród postępowej inteligencji pogląd, że integryzm musi prowadzić do jakiejś formy 
autorytaryzmu. Katolicki publicysta traktował integryzm jako remedium zarówno na utopizm 
liberalizmu, wyrażony w wizji stworzenia humanistycznej religii ludzkości, jak i na zagrożenia 
totalitarystyczne, które niosły nowe prądy powstające na gruzach liberalizmu29. 

Frontalny atak na tezy Stommy Święcicki przypuścił w tekście z kwietnia 1947 r. zatytułowa-
nym Kwestia zasady czy taktyki. Autor krytykował w nim minimalizm, o którym pisze: „stanowisko 
[minimalizmu] oznacza rezygnację z ambicji przekształcenia ustroju społecznego wedle wzoru, 
który przez katolików jest uznawany za najsłuszniejszy. Oznacza to więc po prostu rezygnację 
z własnego programu społecznego i cofnięcie się na dalsze, zupełnie ostateczne pozycje”30. Świę-
cicki stał na stanowisku, że jedynie maksymalizm dysponuje doktryną społeczną, za pomocą której 
katolicy mogą zmieniać świat według nauczania Kościoła. Brak takiej doktryny w minimalizmie 
sprawia, że nie można tej orientacji traktować jako równoważnej maksymalizmowi, jest on po 
prostu formą defetyzmu. 

Jednocześnie krytyk Stommy wytykał mu ignorowanie agresywnego charakteru marksizmu: 
„niepodobna zrozumieć, na czym opierają się nadzieje, że marksizm, zwycięski marksizm, 
oszczędzi katolicyzm, że ten będzie mógł nawet w ramach socjalistycznego państwa rozpocząć 
nową egzystencję, utrudnioną co prawda, ale bynajmniej nie uniemożliwiającą jego rozwoju”31. 
W oczach Święcickiego spór z marksizmem dotyczył centralnych, a nie peryferyjnych idei kato-
licyzmu, dlatego współpraca między tymi światopoglądami była praktycznie niemożliwa. I to 
właśnie z tego powodu postawa Stommy nie mogła zostać uznana za jeden z dopuszczalnych 
poglądów na stosunki katolicko-marksistowskie – minimalizm, argumentował Święcicki, winien 
być odrzucony. Katakumby, opcja organizacji Kościoła rozważana przez Stommę, są we współ-
czesnym świecie niemożliwe („Hitleryzm dowiódł naocznie, że katakumby są już dzisiaj […] 
koncepcją bezwzględnie niepowtarzalną”32).

W tym samym numerze koncepcję Stommy skrytykował także ks. Piwowarczyk. Jego 
najważniejszym zarzutem było rozłączenie dogmatu i nauczania społecznego – obie te płasz-
czyzny, mimo prymatu pierwszej nad drugą, były katolicyzmowi niezbędne: wiara potrzebo-
wała się urzeczywistnić w praktyce społecznej: „Chrześcijańskie państwo nie spada z nieba, 
ale jest dziełem wypracowanym w trudzie i walce”33 . Zarzut ks. Piwowarczyka był istotny, 
ponieważ wskazywał na horyzont, którym operował duchowny. Jednym z celów aktywizmu 
chrześcijańskiego było wypracowanie chrześcijańskiego państwa – atak na ten postulat stano-
wił istotę propozycji Stommy. Ksiądz Piwowarczyk zaatakuje minimalizm raz jeszcze w tek-
ście z 21 września 1947 r. Komentując w nim obrady 34. Paryskiego Tygodnia Społecznego, 
dowodził konieczności społecznego zaangażowania katolików, traktowanego jako niezbędny 
element wyznawania wiary34.

28 Z dyskusji redakcyjnej, „Znak” 1946, nr 3, s. 276–282.
29 J.M. Święcicki, O katolickim maksymalizmie, TP 1947, nr 5.
30 Idem, Kwestia zasady czy taktyki, TP 1947,  nr 16.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 J. Piwowarczyk, Rada nie na czasie, TP 1947, nr 16.
34 Idem, Przeciw minimalizmowi, TP 1947, nr 38.
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W debacie o minimalizmie pierwszorzędną sprawą był status doktryny społecznej i kwestia jej 
realizacji. Stanowisko Stommy podawało w wątpliwość możliwość realizacji doktryny społecznej 
w sensie konkretnego historycznego nauczania Kościoła, a w szczególności nauki Leona XIII 
i Piusa XI. Oponenci Stommy, ks. Piwowarczyk i Święcicki, stali na stanowisku, że doktryna 
społeczna jest nierozerwalnie związana z dogmatem chrześcijańskim, nie da się jej więc odrzu-
cić w całości. Można postawić pytanie, jaka organizacja życia społecznego katolików mogłaby 
realizować cele minimalistów, a jaka maksymalistów. 

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw przyjrzeć się komentarzom ks. Piwowar-
czyka do „Katolickich postulatów konstytucyjnych”. Ksiądz Piwowarczyk był jedynym autorem 
„Tygodnika Powszechnego”, który odniósł się do tej kwestii. Z jednej strony nie jest to dziw-
ne – jako pierwszy redaktor naczelny zachował on pełnię kontroli nad zasadniczymi elementami 
linii społecznej i politycznej pisma, zwłaszcza że Jerzy Turowicz, jak sam twierdził po latach, 
nie interesował się wówczas polityką35. Z drugiej strony dziwi, że w obliczu widocznej różnicy 
zdań między członkami redakcji ani Stomma, ani inny autor o podobnej orientacji ideowej nie 
opublikował tekstu komentującego memoriał biskupów. 

Memoriał biskupów wydrukowano w TP w całości36. Był to zbiór postulatów dotyczących 
urządzenia powojennej Polski. W ten sposób Episkopat zabrał głos w debacie o przyszłej konsty-
tucji. Kwestii relacji państwo–Kościół poświęcono ostatnie tezy memoriału, wcześniejsze punkty 
były wykładem prawnonaturalnej koncepcji państwa i opisaniem przyrodzonych praw obywateli, 
takich jak godność, wolność (w tym religijna), a także prawo do własności prywatnej. 

Przez cztery miesiące, od maja do września 1947 r., ks. Piwowarczyk opublikował cztery teks-
ty opatrzone wspólnym podtytułem „z problemów konstytucyjnych”. Pierwszy tekst z 19 maja, 
a więc jednocześnie pisany na przypadające 15 maja rocznice wielkich encyklik społecznych 
Rerum novarum Leona XIII i Quadragesimo anno Piusa XI, omawiał kwestię sprawiedliwego 
ustroju. Ksiądz Piwowarczyk bronił aktualności encyklik społecznych, szczególnie zawartej tam 
nauki o ustroju gospodarczym (obronie własności prywatnej) i ustroju społecznym. Właśnie w tej 
kwestii autor uczynił interesującą uwagę: „Lecz na nic się zdadzą najlepsze konstrukcje polityczne, 
jeśli społeczeństwo nie da się w nie wtłoczyć, jeśli społeczeństwo nie zostanie zorganizowane. 
Pierwszym zagadnieniem jest tu społeczeństwo obywatelskie, więc – człowiek”37.

Prymat człowieka wobec państwa jest także tematem kolejnego artykułu. Tam duchowny 
zestawia ze sobą cele człowieka i państwa. O ile pierwszy realizuje zarówno cele wynikające 
z przygodnego charakteru rzeczywistości, jak i te wynikające z jego istoty, o tyle państwo nie 
ma innego celu niż służba człowiekowi. Dlatego też cele państwa są zawsze podporządkowane 
ostatecznym celom człowieka, w tym zbawieniu38. 

W kolejnym tekście autor odszedł jednak od rozważań prawno-ustrojowych: definiując państwo 
chrześcijańskie, ks. Piwowarczyk zauważa, że nie zależy ono od konkretnego ładu konstytucyjnego 
albo konkordatowego, ale od stosunku państwa i jego instytucji do chrześcijaństwa. Pozytywny 
stosunek państwa do chrześcijaństwa duchowny widziałby w zezwoleniu na to, by katolicy mogli 
swobodnie próbować wcielać w życie polityczne i społeczne idee chrześcijaństwa39. 

35 J. Turowicz, J. Żakowski, Trzy ćwiartki wieku, Kraków 1990, s. 47.
36 Katolickie postulaty konstytucyjne, TP 1947, nr 16.
37 J. Piwowarczyk, Sprawiedliwy ustrój, TP 1947, nr 20. Warto zauważyć, że w tamtym okresie idea społeczeństwa 
obywatelskiego nie cieszyła się popularnością. Dariusz Gawin twierdzi, że koncept ten zyskał popularność dopiero 
w latach siedemdziesiątych XX w. Gawin jednak nie przebadał pod tym kątem piśmiennictwa katolickiego – cyto-
wany tekst ks. Piwowarczyka sugeruje, że warto to uczynić (D. Gawin, Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie 
idei społeczeństwa obywatelskiego 1956–1976, Kraków 2013, s. 7).
38 J. Piwowarczyk, Cel państwa, TP 1947, nr 20.
39 Idem, Państwo chrześcijańskie, TP 1947, nr 28.
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W ostatnim artykule duchowny przedstawił katalog praw człowieka, które winny zostać 
zagwarantowane w konstytucji. Prezentując listę praw, ks. Piwowarczyk stwierdza, że postulaty 
zawarte w memoriale biskupów odnosiły się nie do instytucjonalnego, ale do funkcjonalnego 
aspektu państwa. W tym sensie publicysta – tak jak i biskupi – nie opowiadał się za konkretnym 
rozwiązaniem ustrojowym, ale za tym, by pewne prawa były zagwarantowane niezależnie od 
ostatecznego kształtu ustroju Rzeczypospolitej40.

Podsumowując rozważania konstytucyjne ks. Piwowarczyka, chciałbym zauważyć pewien 
ukryty minimalizm prezentowanej przez niego linii. Oczywiście minimalizm ten nie jest tożsamy 
z postawą opisaną przez Stanisława Stommę, jednakże postawa dokładnego zakreślenia praw 
człowieka oraz odwołanie się do autorytetu biskupów, a co za tym idzie przesunięcie dyskusji 
z potencjalnie politycznej (debaty o kształcie ustroju) na metapolityczne rozważania o wartościach, 
które winny być chronione przez konstytucję, i pozostawienie innym wyboru narzędzi ustrojowych, 
wskazują, że w publicystyce maksymalistów nastąpiła pewna zmiana: odejście od argumentacji 
i linii politycznej na rzecz metapolitycznej krytyki polskiej rzeczywistości. 

Czas katakumb? (1948)
Zanim zaproponuję wyjaśnienie tej zmiany, chciałbym przywołać jeszcze trzy teksty opub-

likowane w „Tygodniku Powszechnym” w 1948 r. Pierwszy z nich to artykuł Konstantego 
Turowskiego, działacza przedwojennego SKMA „Odrodzenie”, Chrześcijańskich Związków 
Zawodowych, a po 1945 r. Stronnictwa Pracy Popiela41. Turowski w kolejną rocznicę ogłoszenia 
encyklik społecznych nawoływał, by „raz na zawsze skończyć z podziałem na katolicyzm na 
użytek prywatny i na katolicyzm na użytek publiczny. Na katolicyzm jako religię osobistą i na 
katolicyzm społeczny, który stawia sobie za zadanie normowanie życia publicznego, tj. budowy 
ustroju państwa i ustroju społeczno-gospodarczego”42. 

Wewnętrzne życie intelektualne i duchowe może być jednak formowane jedynie w warun-
kach istnienia odpowiednio intensywnego życia społecznego – tej kwestii poświęcony był tekst 
ks. Piwowarczyka Katolicka organizacja. Duchowny pisał tam: „Trzeba jeszcze zjednoczenia 
wysiłków indywidualnych przez organizację. Trzeba związania się ze sobą ludzi do społecznego 
działania. […] Minął okres sproszkowania społeczeństw, który zaczął się od likwidacji korporacji 
w średniowieczu. O życiu zbiorowym, o kulturze mas, o ustroju decydują organizacje”43. Ksiądz 
Piwowarczyk, podobnie jak w dyskusji nad artykułem Stommy o maksymalnych i minimalnych 
tendencjach katolicyzmu społecznego, nie odrzuca kluczowej dla minimalistów tezy o konieczno-
ści pogłębiania życia religijnego przez formację intelektualną jednostek. To jednak jest, zdaniem 
duchownego, niewystarczające. Wysiłek wiernych powinien znaleźć swój wyraz instytucjonalny, 
tak by mogli oni realizować pełnię chrześcijańskiego powołania. 

Problem ten to nie sprawa peryferyjna, jak chciał Stomma, ale kwestia żywotnie związana 
z przetrwaniem chrześcijaństwa: „w okresie podziałów, jakie przeżywamy obecnie, pogłębienie 
znajomości religii i światopoglądu stanowi warunek, już nie zwycięstwa, ale po prostu utrzymania 
się na powierzchni. Niech więc najgorliwiej pracują nasze katolickie organizacje: KSM [Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży], Caritas, sodalicje i wszystkie inne”44. Lista organizacji wymienionych 

40 Idem, Państwo humanistyczne, TP 1947, nr 36.
41 Zob. J. Rabiński, Konstanty Turowski 1907–1983. Życie, działalność, myśl społeczno-polityczna, Katowice 
2003.
42 K. Turowski, Obowiązki społeczne katolików, TP 1948, nr 20.
43 J. Piwowarczyk, Katolicka organizacja, TP 1948, nr 21.
44 Ibidem.
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przez ks. Piwowarczyka wskazuje, o jaki typ tkanki społecznej chodziło duchownemu: nie ma 
on na myśli działalności politycznej, tylko religijną, charytatywną i formacyjną. I te organizacje 
„społeczne”, i planowana partia katolicka miały służyć temu samemu celowi – realizacji ideału 
chrześcijańskiego, którego ramy wyznaczała katolicka nauka społeczna. W opisywanej przez 
duchownego rzeczywistości mamy więc do czynienia z zachętą, by chronić, co się da, by jak 
najpełniej realizować ideał. W połowie 1948 r. ks. Piwowarczyk miał świadomość, że stawką 
rozgrywki nie jest już ewentualny udział katolików świeckich w budowie powojennego ładu 
w Polsce, ale ochrona tego, co udało się do tej chwili odbudować. 

Niepewność statusu katolików świeckich dobrze oddaje inny tekst ks. Piwowarczyka, Odpowie-
dzialność społeczna katolików z 31 października 1948 r. W tekście tym powraca motyw katakumb: 
„są w historii katolicyzmu okresy, w których może on swobodnie rozwijać w społeczeństwie 
zasady Chrystusowego królestwa i Jego prawo realizować szeroko, w różnych dziedzinach. Są 
i takie, w których czuje się zacieśniony i ograniczony. Ale nawet wtedy ma wielkie możliwości. 
Przykładem – chrześcijaństwo z okresu katakumb”45. 

Powracając do problemu przejścia od rozważań politycznych do metapolitycznych w pub-
licystyce maksymalistów z „Tygodnika Powszechnego”, a zwłaszcza ks. Piwowarczyka, warto 
zauważyć następującą prawidłowość: po debacie o maksymalizmie problem polityczny, czyli 
kwestia organizacji katolików, która mogłaby uczestniczyć w sprawowaniu władzy, przestaje się 
już pojawiać w tekstach publicystów. Ich zainteresowanie przesuwa się ku organizacjom społecz-
nym. Podkreślają oni rolę zinstytucjonalizowanego życia wspólnotowego w ekonomii zbawienia, 
a także w realizacji celów chrześcijaństwa na ziemi. Tekst Odpowiedzialność społeczna katolików 
sugeruje, że nie ma nawet perspektywy rozwijania działalności społecznej, stąd przywołanie obrazu 
katakumb. Artykuły ks. Piwowarczyka poświęcone memoriałowi biskupów polskich wskazują, 
że jedyną organizacją zdolną do podjęcia rozmów z władzą i negocjowania zakresu wolności dla 
katolików był Kościół instytucjonalny.

Konkluzje i postulaty badawcze
Jakie wnioski można wysnuć z analizy publicystyki na łamach „Tygodnika Powszechnego” 

dotyczącej celów i instytucji ruchu katolickiego? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na 
chronologię pojawiania się i znikania poszczególnych problemów: w pierwszym okresie między 
1945 a końcem 1946 r. mamy do czynienia z poparciem wyrażonym dla SP, a od lipca 1946 r. dla 
idei partii katolickiej. Wielu publicystów związanych ze Stronnictwem Pracy czy ruchem kato-
lickim liczyło na to, że partia katolicka – idąc za przykładem demokracji zachodnich, zwłaszcza 
Francji – stanie się centrum obozu alternatywnego dla lewicy komunistycznej. Na poziomie myśli 
politycznej można zauważyć dążenie do oddzielenia partii od Kościoła i sprecyzowania zadań 
dla organizacji politycznej. 

Wskutek rozłamu w SP i wyeliminowania grupy Popiela z życia politycznego, a następ-
nie fiaska rozmów o powołaniu nowego stronnictwa, zaczęto poszukiwać nowych pomysłów 
na społeczną aktywność katolików. Stało się to tym bardziej palące po wyborach w styczniu 
1947 r. To właśnie w kontekście zakończenia się pewnego etapu instalacji władzy komunistycz-
nej w Polsce, na razie pozorującej jeszcze standardy demokratyczne, Stomma postawił problem 
wyboru między maksymalizmem i minimalizmem. W odpowiedzi ks. Piwowarczyk i Święcicki 
rozwinęli argumentację na rzecz budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego odwołującego 
się do społecznego nauczania Kościoła. Konflikt ideologiczny między komunistyczną władzą 

45 J. Piwowarczyk, Odpowiedzialność społeczna katolików, TP 1948, nr 44.
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a katolickim społeczeństwem, który byłby wynikiem rozwoju katolickiego życia społecznego 
wobec wycofania się aktywistów katolickich z życia politycznego, pozwoliłby na realizowanie 
społecznego nauczania Kościoła sposobami pozapolitycznymi. 

Istnienie sfery publicznej, w której mogłoby się rozwijać katolickie życie społeczne, wymagało 
jednak respektowania praw obywateli do zrzeszania się i podejmowania wolnego działania. Atak 
na te prawa nasilił się w latach 1947–1948. Po zamknięciu kolejnych instytucji życia społecznego 
niepodporządkowanych władzy linia maksymalistów skupiła się nie tyle na obronie organizacji, 
ile na obronie prawa do ich tworzenia, co uznawano za element praw człowieka. Jedyną instytucją 
zdolną do obrony tych praw był Kościół. To cofanie się katolików z kolejnych pól działalności 
od politycznego przez społeczne do pola praw człowieka spychało część aktywności katolickich 
do „katakumb”. 

Trzeba jednak zauważyć, że w przypadku maksymalistów „oddanie pola” miało charakter 
jedynie czasowy, taktyczny, nie zaś strategiczny – w tym sensie można mówić o pewnym reali-
zmie środków przy zachowaniu maksymalistycznych celów46. W przypadku minimalistów moż-
na założyć, że zmiana charakteru i celów aktywności katolików: działalność kulturalna i praca 
intelektualna nad przeżywaniem własnej wiary, miała charakter zarówno taktyczny – pozwalała 
uniknąć (ale tylko do czasu) konfrontacji z komunistami – jak i strategiczny: według minimalistów 
społeczeństwo mogłoby pozostać katolickie niezależnie od istnienia instytucji katolickich, nie 
warto więc inwestować w nie zasobów.

Kończąc, chciałbym się zgodzić ze stwierdzeniem Romana Graczyka, że żadna z orientacji nie 
okazała się skuteczna w obliczu konfrontacji z systemem komunistycznym47. Warto jednak zapytać, 
czy konfrontacja z komunizmem była kluczowym problemem, czy może uwarunkowaniem debaty 
między minimalistami i maksymalistami. W pierwszym przypadku wypadałoby przyznać rację 
krakowskiemu historykowi nie tylko, jeżeli chodzi o ocenę skuteczności strategii prezentowanych 
na łamach „Tygodnika Powszechnego”, ale i w zakresie odpowiedniego uchwycenia tematu.

Chciałbym zaproponować inne odczytanie tej debaty: podstawowym tematem dyskusji między 
maksymalistami i minimalistami były status i aktualność katolickiej nauki społecznej. Konflikt 
z „nową wiarą”, jak to określił Graczyk, nie wynikał jedynie z przyjętego kursu pro- albo anty-
komunistycznego, ale z próby realizacji założeń katolickiej nauki społecznej48. Jeżeli ta była 
elementem Magisterium, to jej obrona była obowiązkiem katolika, a jeśli tylko przygodnym 
sformułowaniem postawy katolickiej w obliczu rozwiniętego kapitalizmu końca XIX i początku 
XX stulecia, to rację mieli minimaliści. Z kwestią statusu nauczania społecznego ściśle wiązała 
się kwestia instytucjonalna. 

Jeżeli uzna się, że stosunek do komunizmu i taktyka wobec władzy komunistycznej w Polsce 
były wypadkową bardziej fundamentalnej różnicy w orientacjach katolików świeckich, trzeba 
się jeszcze koniecznie pochylić nad wypowiedziami minimalistów, które miały zapowiadać kato-
licyzm „posoborowy” w opozycji do „przedsoborowego” katolicyzmu maksymalistów49. Taka 
interpretacja „ekspansywnego” katolicyzmu „przedsoborowego” i „dialogicznego” katolicyzmu 
„posoborowego” w kontekście lat 1945–1948 wydaje się próbą uzasadniania wyborów ideowych 
Stommy i Turowicza ex post. Sobór ma tu być momentem zaakceptowania przez Kościół postawy 
minimalistycznej – niedążącej do ustanowienia jednego porządku społecznego i otwarcia na dialog 
z innymi światopoglądami i religiami. Trudno jest jednak dowieść, że nauczanie Vaticanum II 

46 Tak więc trudno powiedzieć, że ks. Piwowarczyk i autorzy TP podzielający jego opinie ignorowali wskazówki 
realizmu politycznego (R. Graczyk, Realizm polityczny…, s. 81).
47 Por. idem, Początki „Tygodnika Powszechnego”…, s. 31.
48 Ibidem, s. 13.
49 Zob. np. ibidem, s. 31; A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między Panem a Plebanem, Kraków 1995, s. 20.
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faworyzuje katolicyzm dialogiczny kosztem ekspansywnego, dążącego do rozwijania aktywności 
świeckich w ramach Kościoła i poza nim50. Ponadto stanowisko minimalizmu zostało sformuło-
wane, zanim jeszcze pojawiła się perspektywa Soboru w duchu aggiornamento. 

Jeżeli zatem różnica między minimalistami i maksymalistami nie może być sprowadzona do 
„przed-” i „posoborowości”, gdzie szukać istoty i źródła tej różnicy? Zamykając rozważania, 
chciałbym wskazać – w charakterze propozycji do dalszych badań – problem stosunku myśli-
cieli katolickich do dziedzictwa liberalnych instytucji XIX i początku XX w. To spór katolików 
z tą tradycją ufundował pod koniec XIX stulecia katolicyzm społeczny51. W przeciwieństwie do 
komunizmu i nazizmu w ramach liberalnych ustrojów europejskich katolicy mieli możliwość 
działalności społecznej, ograniczoną czasami czy to laickim ustawodawstwem (np. we Francji 
po 1905 r.), czy to dominującą kulturą, uniemożliwiającą de facto awans społeczny oraz nieskrę-
powaną ekspresję własnych poglądów, np. w Niemczech doby Kulturkampfu czy w liberalnych 
Włoszech. Biorąc pod uwagę perspektywę średniego trwania (dekad), można też zauważyć, że 
katolicka myśl polityczna, szczególnie ta spod znaku chrześcijańskiej demokracji, przejmowała 
wiele instytucji i narzędzi ustrojowych z ładu liberalnego, zwłaszcza że pierwsze doświadczenia 
polityczne zdobywała właśnie w ramach tego systemu52.

Dlatego trzeba założyć, że minimalizm katolików w Polsce nie był „jaskółką” soboru, ale 
manifestacją pewnego nurtu w Kościele i zarazem w polityce i społeczeństwach europejskich. 
Nurt ten – mniejszościowy w katolicyzmie do połowy XX w. i zyskujący na popularności w epoce 
posoborowej – charakteryzował się głęboką recepcją instytucji i „ducha” demokracji liberalnej. 
Na ten fenomen zwrócił ostatnio uwagę Jan Werner Müller, wskazując na dwie możliwe inter-
pretacje chrześcijańskiej demokracji: pierwsza nie zakłada demokracji w sensie liberalnym, ale 
gotowość do prowadzenia polityki zmierzającej do ulżenia najbiedniejszym. Druga interpretacja 
wiąże się z akceptacją nie tylko urządzeń demokratycznych, ale też i etosu demokratycznego53. 

Minimalizm warto zatem odczytać w kontekście podobnych mu nurtów w myśli katolickiej 
w Europie54. W warunkach początków stalinizmu w Polsce postawa minimalistyczna doprowadziła 
nie do wzmożonej aktywności politycznej, ale do przyjęcia postawy antypolitycznej – stalinizm 
niewiele miał bowiem wspólnego z demokracją i jej etosem. Gdy jednak warunki polityczne 
uległy zmianie, łatwo było przekuć minimalizm na neopozytywizm, który już dopuszczał pewne 
formy zaangażowania politycznego w niekatolickim otoczeniu55.

Biorąc pod uwagę powyższe, aby zrozumieć dylematy ideowe polskich katolików, trzeba się 
odnieść nie tylko do historycznego kontekstu sporu, ale też rozważyć, w co wierzyli podejmujący 
aktywność społeczną i polityczną katolicy i w jaki sposób pod wpływem komunizmu rewido-
wali oni swoje poglądy. W tym celu warto sięgnąć po metody analizy porównawczej i zestawić 
przypadek Polski z ewolucją myśli katolickiej w Europie. Taki horyzont badawczy, właściwy 
podejściom historii transferów i historii powiązanej (historie croisée), zakłada, że zjawiska spo-
łeczne, gospodarcze, intelektualne, a czasem polityczne, są uwarunkowane przez wydarzenia 

50 Zob. R. de Mattei, Sobór Watykański II. Historia nieopowiedziana, tłum. S. Orzeszko IBP, Ząbki 2012; 
J. O’Malley, Co zdarzyło się podczas Soboru Watykańskiego II, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2011.
51 Zob. A. Acerbi, Chiesa e democrazia. Da Leone XIII al Vaticano II, Milano 1991; P. Mazurkiewicz, Kościół 
i demokracja, Warszawa 2001.
52 Zob. J.D. Durand, L’Europe de la démocratie chrétienne, Bruxelles 1995; S. Kalyvas, The Rise of Christian 
Democracy in Europe, Ithaca 1996.
53 J.-W. Müller, Towards a New History of Christian Democracy, „Journal of Political Ideologies” 2013, nr 2, 
t. 18, s. 250–251.
54 Idem, Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie, tłum. J. Majmurek, Warszawa 2016, s. 188–192. 
55 A. Friszke, Koło posłów „Znak” w Sejmie PRL 1957–1976, Warszawa 2002, s. 11–14.
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w innych państwach i same zwrotnie na nie oddziałują; nie można więc ograniczać analizy tylko 
do jednego przypadku56. 

Dlatego też debaty katolików polskich należałoby odczytywać w kontekstach debat katolików 
we Francji, Włoszech, w Belgii, ale też Czechosłowacji, Chorwacji czy na Węgrzech – a więc 
wszędzie tam, gdzie katolicy, stanowiący istotną liczebnie i politycznie grupę, musieli się usto-
sunkowywać do istnienia nowoczesnych instytucji politycznych z pierwszej połowy XX w. Co 
więcej, takie zestawienia mogłyby – zwłaszcza w kontekście badań nad historią myśli politycz-
nej – odnosić się nie tylko do bezpośredniego kontekstu powojennego, ale uwzględniać szerszą 
historię ruchu chrześcijańsko-społecznego od końca XIX w. 

56 H.G. Haupt, J. Kocka, Comparative History. Methods, Aims, Problems [w:] Comparison and History, red. 
D. Cohen, M. O’Connor, London–New York 2003, s. 31–35.
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Przemysław Mrówka 
Uniwersytet Warszawski

Centralny Zespół do Walki z Nadużyciami 
i Korupcją. Próba uzdrowienia PZPR  
w latach 1957–1958

Wstęp

Nastał rok 1956. Poznański Czerwiec oraz tajny referat Chruszczowa „o kulcie jednostki i jego 
następstwach”, wygłoszony w lutym 1956 r. podczas XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego, zapoczątkowały okres zmian, nazwany potem za Ilją Erenburgiem „odwilżą”. 

Wydarzenia Października ’56 natchnęły obywateli Polski Ludowej nadzieją na poprawę 
sytuacji w kraju i obiecywały ulgę po mrocznym okresie stalinowskim. Faktycznie, wiele na to 
wskazywało. Przede wszystkim zlikwidowano osławiony Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicz-
nego. Powołano też komisję do zbadania nadużyć popełnionych przez Ministerstwo Kontroli 
Państwowej (w latach 1952–1957 zastępowało Najwyższą Izbę Kontroli), na której czele stanął 
przewodniczący Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Roman Nowak. Powstały także osobne 
komisje mające zbadać działalność Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego. 

Za słowami Władysława Gomułki, który otwarcie i jednoznacznie potępił zbrodnie stalinow-
skie, szły realne działania. Zrehabilitowano represjonowanych w okresie stalinowskim żołnierzy 
AK i uniewinniono uczestników wydarzeń poznańskich, a z partii wykluczono Jakuba Bermana 
i Romana Romkowskiego. Władze dążyły także do normalizacji stosunków z Kościołem: uwolnio-
no przetrzymywanych księży i biskupów. Reaktywowano Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu 
PRL i Episkopatu Polski, która miała wypracować modus vivendi między Kościołem a partią, 
wcześniej zaś z miejsca odosobnienia w Komańczy wypuszczono prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Wszystko to dawało nadzieję na normalizację stosunków między władzą i obywatelami, a także 
na poprawę warunków życia1. 

Dzięki tym i podobnym działaniom władz społeczeństwo z entuzjazmem powitało uwolnio-
nego z więzienia Władysława Gomułkę, aresztowanego w 1951 r. za tzw. odchylenie prawicowo-
-nacjonalistyczne. Wybranie go w październiku 1956 r. przez VIII Plenum na I sekretarza Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej obudziło w Polakach nadzieję na prawdziwą 
zmianę. Potwierdzały ją również podjęte przez Gomułkę działania. Jednym z jego pomysłów na 
uzdrowienie partii było powołanie Centralnego Zespołu do Walki z Nadużyciami i Korupcją.

1 Obraz Polskiego Października i kolejnych lat był opisywany w wielu publikacjach, zob. J. Eisler, „Polskie miesią-
ce” czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008; W. Kot, PRL. Czas nonsensu. Polskie dekady. Kronika naszych czasów 
1950–1990, Poznań 2007; Z. Kozik, PZPR w latach 1954–57, Warszawa 1982; K. Kozłowski, Od Października 
’56 do Grudnia ’70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956–1970), „Rozprawy i Studia. 
Uniwersytet Szczeciński” 2003, t. 439; J. Kwiek, Rok 1956 w Krakowie i województwie (wybrane problemy), 
Kraków 2008; P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993; idem, Władysław Gomułka, Warszawa 1995; 
Z. Rykowski, W. Władyka, Polska próba. Październik ’56, Kraków 1989.
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Zespół powstał na mocy Uchwały o weryfikacji członków partii, podjętej na X Plenum KC 
PZPR2. Stwierdzono w niej, że zmiany zapoczątkowane na VIII Plenum oraz obrany kurs są 
słuszne i mają akceptację społeczną. Zwrócono jednak uwagę na kolejny problem, mianowicie na 
postawę samych członków partii. Podkreślono, że znajdują się w niej osoby często przypadkowe, 
które nie powinny piastować żadnych stanowisk. Za zagrożenie uznano także osoby zarówno 
„działające z pozycji rewizjonistyczno-likwidatorskich, jak i dogmatyczno-sekciarskich”3. Rewi-
zjoniści zostali potępieni już podczas IX Plenum i teraz tylko powtórzono wysunięte wobec nich 
zarzuty – dążenie do osłabienia systemu i wspieranie zmierzających do tego celu środowisk. Za 
drugą grupę winną sytuacji zostali uznani „dogmatycy”, pragnący powstrzymania zmian zapo-
czątkowanych przez VIII Plenum.

Oprócz dwóch wymienionych grup oskarżono także trzecią – funkcjonariuszy różnych szczeb-
li administracji partyjnej, którzy dopuszczali się korupcji i nadużyć. Choć były to w istocie 
przestępstwa gospodarcze, a nie ideologiczne, uznano, że walka z nimi korzystnie wpłynie na 
postrzeganie partii w społeczeństwie, „wzmocni to autorytet partii dla wypełniania jej moralno-
-wychowawczych zadań społecznych”4. Podkreślono także zamiar zmobilizowania społeczeństwa 
i wzbudzenia w nim chęci walki z nadużyciami władzy oraz popełnianymi przez nią przestęp-
stwami gospodarczymi. W ramach podjętej akcji planowano weryfikację członków partii przed 
III Zjazdem5, w tym celu zdecydowano się nawet przełożyć termin zjazdu, który ostatecznie odbył 
się w dniach 10–19 marca 1959 r.6 

W uchwale wypunktowano cechy, którymi miał się wyróżniać członek partii po weryfikacji. 
Według autorów uchwały miała go „cechować głęboka wiara w słuszność i zwycięstwo sprawy 
socjalizmu, […] powinien mieć głębokie poczucie dyscypliny partyjnej, […] powinny [go] 
cechować wysokie walory moralne, skromność, uczciwość w postępowaniu, prawdomówność 
[…], sumienność […], winien być jednostką uspołecznioną, o rozwiniętym poczuciu więzi 
z partią, klasą robotniczą, ludem pracującym, całym narodem. […] Członek partii – to ofiarny 
bojownik o socjalizm, […] walka o socjalizm jest jego osobistym celem życiowym”7. Wobec 
tak wyśrubowanych wymagań nie było możliwości, by wszyscy członkowie partii pomyślnie 
przeszli weryfikację.

Organizacja
W listopadzie 1957 r. Komitet Centralny PZPR opracował „Instrukcję o powołaniu zespołów 

do walki z nadużyciami i korupcją”. Instrukcja ta odwoływała się do uchwały X Plenum i stwier-
dzała: „Przed wszystkimi instancjami i organizacjami partyjnymi stoi zadanie oczyszczenia ogniw 
administracji państwowej i gospodarczej od elementów skorumpowanych i przestępczych”8. 
Oznaczało to zaprzęgnięcie do działania najważniejszych szczebli partyjnych i utworzenie na 
nich kolejnych zespołów do walki z nadużyciami i korupcją. 

2 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/1, Instrukcja o powołaniu zespołów do walki z nadużyciami i korupcją, listopad 
1957 r., k. 1.
3 Uchwały Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od II do III Zjazdu, Warszawa 1959, 
s. 252.
4 Ibidem, s. 253.
5 Ibidem, s. 253.
6 Ibidem, s. 254.
7 Ibidem.
8 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/1, Instrukcja o powołaniu zespołów do walki z nadużyciami i korupcją, listopad 
1957 r., k. 1.
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31 października 1957 r. na mocy uchwały Sekretariatu KC powołano Zespół Centralny do 
Walki z Nadużyciami i Korupcją. W jego kompetencjach leżało rozpatrywanie spraw, w któ-
re zamieszani byli członkowie Komitetu Centralnego, Biura Politycznego oraz ministrowie. 
Zespół Centralny przejmował również sprawy zespołów ze szczebli wojewódzkich, miejskich 
i powiatowych, kiedy okazywało się, że mogą one dotyczyć wyższych członków partii lub jeśli 
sprawa wykraczała poza obręb jednego województwa9. Kolejną jego rolą było organizowanie 
oraz koordynowanie działalności zespołów wojewódzkich, organizacja konferencji, na których 
przewodniczący zespołów wojewódzkich mieli przekazywać sobie informacje dotyczące ich 
działalności, a także informowanie na bieżąco Komitetu Centralnego o przebiegu prac zespołów. 
Dodatkowo Zespół Centralny do Walki z Nadużyciami i Korupcją miał nawiązać współpracę ze 
Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym oraz Stronnictwem Demokratycznym. Pracą zespołu 
kierowało prezydium10, którego przewodniczącym został Jerzy Albrecht, a sekretarzem Maria 
Rutkiewicz11.

Niższym szczeblem organizacji były zespoły wojewódzkie. Powołano ich 21: 18 na szczeblu 
wojewódzkim, 2 dodatkowe dla dwóch miast wojewódzkich (Warszawy oraz Łodzi)12 oraz jeden 
osobny, zajmujący się sprawami wojska. Struktura regionalna schodziła niżej, tworzono zespoły 
miejskie i powiatowe. Wszystkie zespoły powstawały przy komitetach partyjnych, odpowiednio 
wojewódzkich, miejskich i powiatowych, a przewodniczącym zespołu zostawał automatycznie 
sekretarz danej organizacji partyjnej13.

Całą akcję zakrojono bardzo szeroko. W skład zespołów wchodzili członkowie partii pracujący 
w prokuraturze, sądownictwie, kontroli państwowej, Milicji Obywatelskiej, Państwowej Inspekcji 
Handlowej i ochronie skarbowej. Do zespołów mogli również dołączyć aktywiści robotniczy, 
członkowie Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz związków 
zawodowych, pod warunkiem że również byli członkami PZPR.

Celem każdego zespołu, niezależnie od szczebla, było rozpatrywanie zarzutów o naduży-
cia władzy i przestępstwa korupcyjne kierowanych wobec członków partii. Zgłoszenia mogły 
pochodzić od organów państwowych, instancji partyjnych, komisji kontroli partyjnej i komisji 
weryfikacyjnych. Zespoły miały obowiązek zająć się każdą sprawą, niezależnie od źródła zgło-
szenia. Przyjmowano więc do rozpatrzenia wszystkie doniesienia o przypadkach korupcji oraz 
sytuacjach nadużywania stanowiska dla osobistych korzyści. Co ciekawe, zespoły miały zalecenie 
przyjmowania zgłoszeń również w sytuacji, gdy nadużycie nie kolidowało z obowiązującym 
prawem. Zachęcano wszystkich obywateli do zgłaszania znanych im spraw, gwarantując infor-
matorom poufność. 

Początkowo jedynym odstępstwem od reguły obligatoryjnego rozpatrywania zgłoszeń były 
anonimy, które ignorowano. Z czasem członkowie zespołów przekonali się, że anonimy stano-
wią dużą część zgłoszeń, co wynikało ze strachu przed ujawnianiem znanych sobie wiadomości 
i podejmowanym w ten sposób ryzykiem narażenia się swojemu przełożonemu i członkowi 
partii. W praktyce okazało się jednak, że zgłoszenia anonimowe w przeważającej części były 
wiarygodne, zdecydowano się więc rozpatrywać je tym samym trybem co pozostałe zgłoszenia. 

9 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/3, Notatka o zakresie i formach działania Zespołu Centralnego do Walki z Nad-
użyciami i Korupcją, 31 X 1957 r., k. 1.
10 Ibidem, k. 2.
11 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/4, Centralny Zespół do Walki z Nadużyciami i Korupcją, Skład osobowy, 1957 r., 
k. 1.
12 Ibidem, Zespoły wojewódzkie do walki z nadużyciami i korupcją, Składy osobowe, 1957 r., k. 3–6.
13 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/1, Instrukcja o powołaniu zespołów do walki z nadużyciami i korupcją, listopad 
1957 r., k. 2.
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Zespołom nakazano współpracę z MO, prokuraturą, Państwową Inspekcją Handlową, ochroną 
skarbową oraz delegaturami Ministerstwa Kontroli Państwowej14.

Zespół Centralny i zespoły niższych szczebli do rozpatrywania spraw powoływały trójki 
orzekające. Składały się one z przewodniczącego danego zespołu oraz „dwóch członków spośród 
doświadczonego i sprawdzonego aktywu partyjnego”. Listę odpowiednich osób przygotował 
Sekretariat KC (prawdopodobnie dla niższych instancji zajmowały się tym odpowiednio sekreta-
riaty komitetów wojewódzkich i miejskich), nieznany jest jednak klucz, według którego określano, 
kto jest członkiem „doświadczonego i sprawdzonego aktywu”15.

Działalność zespołów wojewódzkich na przykładzie  
Zespołu Wojewódzkiego do walki z nadużyciami i korupcją 
w województwie krakowskim

Jako przykład ilustrujący działalność zespołów wojewódzkich wybrałem zespół krakowski 
z uwagi na to, że jego archiwum zachowało się w kompletnym kształcie, co należy do wyjątków. 
Skład tego zespołu został zatwierdzony na Plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR 12 listopada 
1957 r. Jego przewodniczącym został Jan Wiórkowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego 
Komitetu Wojewódzkiego, sekretarzem zaś Władysław Krzanik, instruktor KW PZPR w Krakowie. 

Po powołaniu zespołu przystąpiono do zbierania informacji o nadużyciach. Do 24 listopada 
1957 r. Komenda Wojewódzka MO przekazała zespołowi 348 spraw16, a bezpośrednio do zespołu 
wpłynęło kolejnych czternaście. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami zespół zdecydował się wszystkie 
sprawy prócz dwóch przekazać do zespołów miejskich i powiatowych17. Nie były to jedyne sprawy, 
jakimi miały się zająć niższe szczeble, dysponowały one już bowiem własnymi zgłoszeniami.

Pierwszy raport z pracy krakowskiego zespołu pochodzi z 16 grudnia 1957 r. Podana jest 
w nim liczba 429 spraw, które wpłynęły, wszystkie jednak zostały skierowane do zespołów 
terenowych: miejskich, powiatowych i dzielnicowych. Według autora raportu 90 proc. spraw 
zostało przekazanych przez MO, prokuraturę i instytucje kontrolne, jedynie 10 proc. pochodziło 
ze zgłoszeń indywidualnych18. W Krakowie widoczny był problem, z którym w początkowym 
okresie borykały się wszystkie zespoły i który wielokrotnie podkreślano w różnych sprawozda-
niach: całkowitej niewiary społeczeństwa w celowość i efektywność funkcjonowania zespołów. 
Chodziło nie tylko o brak ich skuteczności, lecz także o obawę przed reperkusjami, jakie mogły 
spaść na osoby występujące przeciw dopuszczającym się przestępstw19.

W raporcie z 31 grudnia 1957 r. mamy już 510 spraw, dalej jednak wymieniane są jedynie 
zgłoszenia przekazane zespołom miejskim, powiatowym i dzielnicowym20. Na cztery zgłoszenia 
rozpatrywane przez zespół wojewódzki natrafiamy dopiero pod koniec raportu21. W raporcie 

14 Ibidem.
15 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/3, Notatka o zakresie i formach działania Zespołu Centralnego do Walki z Nad-
użyciami i Korupcją, 31 X 1957 r., k. 1.
16 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/18, Informacja o działalności Zespołu Wojewódzkiego do walki z nadużyciami 
i korupcją w województwie krakowskim, 12 XI 1957 r., k. 4.
17 Ibidem, k. 5.
18 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/18, Informacja o pracy powiatowych, miejskich i dzielnicowych zespołów do 
walki z nadużyciami i korupcją, 16 XII 1957 r., k. 8.
19 Ibidem, Informacja o pracy zespołów do walki z nadużyciami i korupcją w województwie krakowskim wg 
stanu na 31 XII 1957 r., k. 9.
20 Ibidem, k. 9.
21 Ibidem, k. 18.
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podsumowano pracę zespołu w okresie od jego powstania do 30 grudnia. Zespół rozpatrzył 
w tym czasie 112 spraw, z czego w 15 przypadkach zarzuty oddalono, 97 zaś zakończyło się 
wymierzeniem kar partyjnych. Osiemdziesiąt osób zostało wykluczonych z partii, 4 skreślono, 
udzielono 13 nagan i upomnień22.

W raporcie podane są przykładowe sprawy, którymi zajmowano się na różnych szczeb-
lach. I tak: 

Zespół wojewódzki badał sprawę firmy A. Zakrzowiecki, zajmującej się czyszczeniem toalet 
na terenie Huty im. Lenina. Firma ta w ciągu czterech lat działalności niesłusznie zainkasowała 
1 590 335 zł23.

Zespół Dzielnicowy Kraków-Podgórze zajmował się sprawą Wytwórni Farb i Lakieru, zgłoszo-
ną przez jednego z pracowników, „ponieważ czuł, że tam jest nadużycie”. W trakcie dochodzenia 
przeczucia pracownika okazały się uzasadnione – zginęło 12 ton oleju o wartości 400 tys. zł24.

Z magazynów Krajowego Zjednoczenia Budowlanego wywieziono 20 ton cementu oraz 
18 ton żelaza zbrojeniowego. Według zgłaszającego sprawę Mariana Stachurka, sekretarza POP, 
materiały miały być przeznaczone na budowę kościoła.

Jednym z ciekawszych przypadków jest kradzież cegły krzemionkowej z terenu Huty im. Leni-
na, rozpatrywana przez Zespół Dzielnicowy w Nowej Hucie. W momencie pisania raportu nieznana 
była odpowiedź na pytanie, komu i do czego przydało się 500 ton specjalistycznych ogniotrwałych 
cegieł przeznaczonych do budowy wielkich pieców25.

W sprawozdaniu podkreślone są dwa mankamenty działania zespołów. Pierwszy dotyczył 
skupiania się na sprawach błahych, podczas gdy te stanowiące zagrożenie dla gospodarki były 
odkładane ad acta. Drugim problemem była przytaczana już wcześniej niewiara w skuteczność 
zespołów oraz obawa przed ewentualnymi nieprzyjemnościami, jakie mogą spotkać zgłaszającego 
ze strony kierownictwa zakładu pracy lub innej osoby, przeciw której występuje zgłaszający26. 
Trzecim problemem, tym razem niezależnym od pracy zespołów, była tendencja do usprawiedli-
wiania oskarżonego przez jego współpracowników. Na przykład podstawowa organizacja partyjna 
powiatu wadowickiego nie zgodziła się na wykluczenie ze swych szeregów członka partii mimo 
udowodnienia mu nadużyć władzy, pijaństwa oraz demoralizacji27.

Kolejny raport powstał 14 lutego 1958 r. Na początku podano, że wpłynęły 584 sprawy, 
z czego 193 zostały załatwione. Jest to bardzo niewielki odsetek, biorąc pod uwagę efekty pracy 
innych zespołów. Niektóre powiaty województwa krakowskiego nie rozpatrzyły ani jednej sprawy 
(Miechów, Żywiec, Zakopane), inne zaś jedynie kilka (Olkusz: 3 sprawy rozpatrzone na 60 zgło-
szonych, Kraków: 2 sprawy rozpatrzone na 33 zgłoszone)28. Członkowie zespołu krakowskiego 
musieli zdawać sobie sprawę z własnej indolencji, jako jedyni bowiem usprawiedliwiają swoje 
niewielkie zaangażowanie, w sposób zresztą niezbyt przekonujący. W pierwszym raporcie tłumaczą 
się okresem świątecznym i wyborami do rad narodowych29, w drugim natomiast już tylko kampa-
nią wyborczą do rad narodowych oraz wyborami prezydiów tychże rad30. Niezbyt przekonująco 

22 Ibidem, k. 11.
23 Ibidem, k. 9.
24 Ibidem, k. 10.
25 Ibidem, k. 11.
26 Ibidem, k. 16.
27 Ibidem, k. 14.
28 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/18, Informacja o pracy zespołów do walki z nadużyciami wg stanu na 14 II 1958 r., 
k. 20.
29 Ibidem, Informacja o pracy zespołów do walki z nadużyciami i korupcją w województwie krakowskim wg 
stanu na 31 XII 1957 r., k. 11.
30 Ibidem, Informacja o pracy zespołów do walki z nadużyciami wg stanu na 14 II 1958 r., k. 20.
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brzmi też próba postawienia się w lepszym świetle przez autorów raportu: „Organizacje i zespoły 
partyjne w zasadzie dość głęboko analizują przyczyny powstawania nadużyć w zakładach pracy, 
w wyniku czego podejmują konkretne wnioski do dalszej pracy”31.

Przytoczone przykłady spraw sugerują, że skala nadużyć w województwie krakowskim nie 
była niższa niż w innych województwach. Podane są np. następujące przypadki:

– dyrektora i wicedyrektora Rejonowej Zbiornicy Złomu, którzy stworzyli fikcyjne przedsię-
biorstwo renowacji złomu;

– oddziału Centrali Produktów Naftowych, w którym w ciągu pięciu miesięcy skradziono 
niepodaną ilość paliwa na łączną kwotę 1 mln 300 tys. zł32;

– Krakowskich Zakładów Wytwórczych Materiałów Elektrotechnicznych, z których zginęły 
ponad 104 tony bakelitu, co spowodowało łączne straty rzędu 11 mln zł33.

Niewielka liczba spraw rozpatrzonych przez zespół wojewódzki nie uszła uwadze Zespołu 
Centralnego. W styczniu 1958 r. odbyła się inspekcja, przeprowadzona przez płk. Jana Ptasiń-
skiego, zastępcę komendanta głównego MO i byłego wiceministra bezpieczeństwa publicznego. 
25 stycznia płk Ptasiński napisał czterostronicowy raport z inspekcji, miażdżący dla krakow-
skiego zespołu. Wynika z niego, że w ciągu przeszło dwóch miesięcy od początku działalności 
zespół nie rozpatrzył ani jednej sprawy, a jedynie cztery zostały przygotowane do rozpatrzenia. 
Pozostałe sprawy, mimo że leżały w kompetencjach zespołu wojewódzkiego, zostały odesłane 
do zespołów powiatowych34. Notatka, choć surowa w tonie, nie wywarła specjalnego wrażenia 
i nie spowodowała zmiany w działalności zespołu.

Ostatnie sprawozdanie pochodzi z 17 września 1958 r. i jest podsumowaniem całej pracy 
zespołu. Nie podano, niestety, liczby spraw, które wpłynęły, zamieszczono natomiast liczbę 
spraw rozpatrzonych – było ich 508. W 139 wypadkach orzeczono niewinność, w pozostałych 
369 wyciągnięto sankcje partyjne. Co ciekawe, podany jest także przekrój klasowy winnych 
nadużyć: 100 z nich to robotnicy, 45 chłopi, a 223 to pracownicy umysłowi. Nie jest to niczym 
zaskakującym, ponieważ większość przypadków nadużyć zdarzała się na wyższych stanowi-
skach. Kolejną kategorią, według której zostali uszeregowani winni, był staż partyjny. Jedna 
osoba mogła się poszczycić stażem jeszcze z czasów przed 1945 r., 162 zapisały się do partii 
w latach 1945–1948, 140 wstąpiło do niej w latach 1949–1954, a 66 – po roku 1955. Z powodu 
braku danych dotyczących stażu członków partii w województwie krakowskim za rok 1958 nie 
da się stwierdzić, czy mamy do czynienia z nadreprezentacją którejś z tych grup. Bazując tylko 
na powyższych danych, można uznać, że wstępujący do partii tuż po wojnie mieli wyjątkowo 
niskie kwalifikacje moralne35.

Przedstawiona też została statystyka przestępstw według rodzaju przewinień. Najwięcej, bo 
175 zdarzeń, zostało zakwalifikowanych jako malwersacje i kradzieże. W 47 przypadkach cho-
dziło o spekulację, 36 spraw dotyczyło tolerancji wobec przestępstw popełnianych przez osoby 
trzecie, odnotowano 35 przypadków nadużycia władzy, a 19 – łapówkarstwa; 56 spraw określono 
jako „inne”. W wymienionych sprawach zastosowano następujące kary: 246 osób zostało wyklu-
czonych z szeregów partii, 23 osoby skreślono z listy członków, a wobec 100 wyciągnięto inne 
konsekwencje; 148 osób zostało pozbawionych swoich stanowisk, a w 249 przypadkach sprawę 
skierowano do organów władzy państwowej.

31 Ibidem, k. 21.
32 Ibidem, k. 21.
33 Ibidem, k. 23.
34 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/18, Notatka płk. Jana Ptasińskiego z pobytu w Krakowie, 5 I 1958 r., k. 48.
35 Ibidem, Notatka Witolda Kielara, przewodniczącego Zespołu Wojewódzkiego do walki z nadużyciami i korupcją 
w województwie krakowskim, 17 IX 1958 r., k. 32.
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Podsumowanie działalności Zespołu Centralnego
Choć powyżej została opisana praca zespołu krakowskiego, w celu przyjrzenia się faktycz-

nej efektywności całej instytucji należy się zaznajomić z wynikami osiągniętymi przez Zespół 
Centralny. Spływały do niego wyniki ze wszystkich województw i w jego materiałach znajdują 
się podsumowania ogólnopolskie. Mimo braku kompletnej dokumentacji w większości zespołów 
wojewódzkich zachowały się jednak sumaryczne podsumowania ich pracy, dzięki czemu możliwe 
jest odtworzenie efektu końcowego.

W ciągu działalności zespołów wpłynęło do nich 14 097 zgłoszeń, z których zdążono rozpatrzyć 
10 958 spraw. Winę orzeczono wobec 9112 osób: 1756 robotników, 825 chłopów i 6385 pra-
cowników umysłowych, w tym 4552 piastujących stanowiska partyjne bądź administracyjne36. 
Ostatnią grupę dodatkowo podzielono na kategorie: ukarano 54 pracowników aparatu partyjnego, 
1712 pracowników administracji państwowej i 2786 administracji gospodarczej37.

Jeżeli chodzi o rodzaj zastosowanych kar, autorzy raportu podliczyli, że na 9112 osób 5809 
zostało wykluczonych z partii, a 3285 otrzymało nagany. Dodatkowo do prokuratury przekazano 
4020 spraw w celu wyciągnięcia dalszych konsekwencji, a w 3255 przypadkach wnioskowano 
o zdjęcie danej osoby ze stanowiska38. Oznacza to, że w 5857 przypadkach, mimo orzeczenia winy 
i wyznaczenia kary, nie wyciągnięto konsekwencji w kwestiach służbowych i winny przestępstwa 
dalej piastował swoje funkcje. Nawet jeśli założymy, że wszystkie przypadki były tak poważne, 
iż wymagały przekazania sprawy do prokuratury w celu pociągnięcia do odpowiedzialności 
karnej i zarazem wiązały się z wnioskiem o zdjęcie ze stanowiska, to 795 osób nadal piastowało 
dotychczasowe funkcje mimo poważnych zarzutów, które na nich ciążyły. Można przypuszczać, 
że takich przypadków było jeszcze więcej.

Jako ostatni element raportu podano podsumowanie popełnionych przestępstw, tym razem 
podzielonych na cztery kategorie. Wynika z niego, iż zespoły rozpatrzyły 4376 przypadków 
spekulacji, kradzieży i łapownictwa, 2255 przypadków nadużycia władzy oraz 962 wypadki 
tolerowania nadużyć popełnianych przez osoby trzecie; 1509 przypadków zaklasyfikowano 
jako „inne”39.

Faktyczna liczba przypadków przestępstw, których rozpatrzenie doprowadziło do ukarania 
winnych, była w istocie wyższa od przedstawionej w wyliczeniach, gdyż część podstawowych 
organizacji partyjnych załatwiała takie sprawy we własnym zakresie40. Paradoksalnie, był to sukces 
funkcjonowania zespołów. Od początku przyświecała im bowiem idea mobilizacji reszty członków 
partii do zaangażowania się w samodzielne oczyszczanie jej szeregów41. Jeśli więc stwierdzona 
skłonność POP do samodzielnego rozpatrywania przypadków nadużyć nie była jedynie próbą ich 
tuszowania, można to uznać za pozytywny skutek działalności zespołów.

Uwagę zwraca także wysoki odsetek orzeczeń, których przedmiotem były sprawy dotyczące 
osób ze szczebli kierowniczych: 65 proc. winnych to pracownicy umysłowi, zazwyczaj stano-
wiący kadrę kierowniczą, z czego połowa piastowała stanowiska w administracji państwowej 
i gospodarczej. Pozwala to założyć, że zespoły nie skupiły się na sprawach drobnych, związa-
nych z pojedynczymi pracownikami, chłopami lub robotnikami, lecz podejmowały także sprawy 

36 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/9, Notatka o działalności zespołów partyjnych powołanych do walki z nadużyciami 
i korupcją, kwiecień 1958 r., k. 13.
37 Ibidem, k. 14.
38 Ibidem, k. 13.
39 Ibidem, k. 14.
40 Ibidem.
41 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/7, Materiały z narady z 27 XI 1957 r., k. 94.
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faktycznie istotne, mające poważny wpływ na sytuację w regionach i spółkach. Oczywiście i tak 
sporo osób zostało ukaranych za kradzież „dwóch cegieł lub kilograma koniczyny”42.

W raporcie zasygnalizowano także dwa problemy, z jakimi zetknęły się zespoły podczas pracy. 
Po pierwsze, nie udało się przekonać na szeroką skalę zwykłych ludzi do zgłaszania przypad-
ków nadużyć. Największy odsetek spraw zgłoszonych przez obywateli – 53 proc. – odnotowano 
w zespole wojewódzkim we Wrocławiu43. Większość jednak wciąż z rezerwą pochodziła do orga-
nów ścigania i innych instytucji zajmujących się kontrolą. Podkreślona została także indolencja 
aparatu administracyjnego, niepodejmującego działań w celu walki z nadużyciami, a nawet wręcz 
przeciwnie – dążącego do ukrycia winnych i bronienia tych, którzy zostali ujawnieni44.

Wnioski
Proces szeroko zakrojonych zmian, jaki objął Polskę po dojściu do władzy Władysława 

Gomułki, nie ominął również PZPR. Nowy I sekretarz zdawał sobie z tego doskonale sprawę, a to 
z dwóch powodów. Po pierwsze, znał sytuację, w jakiej znalazła się partia. Wiedział, że należy 
dążyć do wzmocnienia społecznej akceptacji dla PZPR, stworzenia bazy pod rządy socjalistyczne. 
Na dodatek Gomułka obawiał się demokratyzacji stosunków społecznych jako sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznej, gdyż w jego rozumieniu swobody demokratyczne stwarzały możliwości działania 
dla wrogów Polski Ludowej45. W takiej sytuacji jedynym sposobem zbudowania zaufania spo-
łecznego było przedstawienie PZPR jako organizacji oczyszczonej, wiarygodnej i definitywnie 
zrywającej z okresem „błędów i wypaczeń”. Wyraził to Józef Olszewski, wiceprzewodniczący 
Centralnego Zespołu do Walki z Nadużyciami i Korupcją: „Tu chodzi o kampanię, która ma 
przekonać, że nasza partia jest partią ludzi uczciwych, że partia żelazną ręką tępi wszelkiego 
rodzaju nadużycia, nieprawości, złodziejstwo, korupcję”46.

Skoro Gomułka nie mógł z powodów zarówno ideologicznych, jak i politycznych dać obywa-
telom PRL rzeczywistej wolności, musiał sprawić, by zaufali swoim rządzącym i nie domagali się 
niczego więcej. Dobrze obrazuje to fragment jednej z instrukcji, przygotowanej przez Zespół do 
Walki z Nadużyciami i Korupcją w Warszawie: „Należy także widzieć jej [walki z przestępczością] 
wielkie polityczne znaczenie dla pozycji naszej partii w klasie robotniczej i narodzie. Poważnym 
warunkiem umacniania tych pozycji jest dokonanie gruntownego przełomu w zwalczaniu i likwida-
cji zjawiska korupcji i nadużyć. Musimy sprawę tę traktować jako walkę z wrogiem klasowym”47.

Drugi powód jest powiązany z pierwszym. Przemiany, które zaczęły się w roku 1956, niepo-
koiły Gomułkę. Widział w nich głębokie zagrożenie nie tylko z powodu coraz powszechniejszych 
żądań demokratyzacji i rozliczenia ze stalinizmem. Wielokrotnie dawał do zrozumienia, że naj-
większe zagrożenie widzi w dogmatyzmie i rewizjonizmie, i to z nimi zdecydowany był walczyć. 
Gomułka, z którym wiązano wielkie nadzieje z uwagi na jego uwięzienie w okresie stalinowskim, 
pozostał w istocie marksistą-leninistą. 

Postawa I sekretarza dobrze współgra z proponowanymi przez zespoły działaniami mającymi 
naprawić sytuację. Jako remedium na problemy gospodarcze proponowano wzmożoną kontrolę. 
Widać to zwłaszcza w wypowiedzi Jana Góreckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kontroli 

42 Ibidem, k. 82.
43 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/9, Notatka o działalności zespołów partyjnych powołanych do walki z nadużyciami 
i korupcją, kwiecień 1958 r., k. 17.
44 Ibidem, k. 18. 
45 A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011, s. 251.
46 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/7, Materiały z narady 27 XI 1957 r., k. 94.
47 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/28, Sprawozdanie Zespołu Wojewódzkiego o wynikach walki z nadużyciami 
i korupcją w województwie warszawskim, b.d., k. 13.
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Państwowej. I on, i wielu innych członków zespołów winą za niepowodzenia w uformowaniu 
nowego człowieka i nowych stosunków społecznych opartych na własności wspólnej obarczali 
sektor prywatny oraz nadmiar wolności. Należało więc, zgodnie z wyciągniętymi przez nich 
wnioskami, wzmóc jeszcze bardziej kontrolę. Postulowano wprawdzie również akcję edukacyjną 
dla robotników w formie pogadanek uświadamiających wagę szanowania wspólnej własności, osta-
tecznie położono jednak nacisk na inspekcje i niezapowiedziane wizyty kontrolerów. Znamienne 
jest dążenie do trzymania społeczeństwa w ryzach i nadzorowania każdego aspektu funkcjono-
wania obywateli, przywodzące na myśl raczej okres stalinizmu niż popaździernikowej odwilży. 

Uwagę zwraca również to, że zespoły zajmowały się wyłącznie członkami partii. Oznacza to, iż 
wszystkie wymienione nadużycia, wielokrotnie popełniane przez prywatnych przedsiębiorców, były 
czynami dokonanymi albo bezpośrednio przez członków partii, albo za ich zgodą i wiedzą. Wiązało 
się to z dwojakimi konsekwencjami. Po pierwsze, jest to dowód na to, że działacze partyjni różnych 
szczebli wcale nie brzydzili się inicjatywą prywatną, jak to nieraz deklarowano. Zwalczana od czasu 
„bitwy o handel” inicjatywa prywatna, traktowana w najlepszym razie jako zło konieczne, była nad 
wyraz kusząca dla szukających sposobów na zmonetaryzowanie swoich wpływów oficjeli z róż-
nych szczebli partyjnych. Po drugie, jak widać, przyjęta przez Gomułkę taktyka, choć nierokująca 
naprawy sytuacji gospodarczej kraju, była słuszna z punktu widzenia jego planów partyjnych. Do 
ich realizacji potrzebował funkcjonariuszy, których „czystość ideologiczna”, a więc również brak 
przeszłości kryminalnej czy powiązań z sektorem prywatnym, byłaby nie do podważenia.

Tajny referat Chruszczowa, niepokojąca postawa Komunistycznej Partii Jugosławii, wystą-
pienia w Polsce i na Węgrzech, wszystko to budziło w Gomułce przeświadczenie, że jeśli socja-
listyczna Polska ma wyjść z kryzysu, potrzebuje partii silnej i zmobilizowanej, partii typu leni-
nowskiego, gotowej do prężnego działania. Mówił o tym na XII Plenum KC PZPR, podkreślając, 
że celem zapoczątkowanych przez niego procesów było wzmocnienie „frontu marksistowsko-
-leninowskiego” do walki z rewizjonizmem48. 

Gomułka za cel stawiał sobie ustanowienie leżącej u podstaw ustroju komunistycznego dykta-
tury proletariatu49. Aby to osiągnąć, musiał oczyścić partię. Postulował to na VIII Plenum, kiedy 
to żądał wzmocnienia kierowniczej roli partii. Okazało się jednak, że plany Gomułki napotkały 
problemy w postaci braku odpowiednich mechanizmów kontroli. Instytucja, która powinna się 
tym zająć, czyli Centralna Komisja Kontroli Partyjnej, po okresie stalinowskim była w zaniku. 
Wystarczy powiedzieć, że w okresie od stycznia 1955 do lipca 1956 r. CKKP nie miała swoje-
go przewodniczącego, a nie poinformowano o tym żadnego z jej członków50. W takiej sytuacji 
Gomułka obarczył odpowiedzialnością za oczyszczenie partii samych jej członków, co jednak 
okazało się błędem. Członkowie PZPR nie zrozumieli intencji I sekretarza i okazali się niezdolni 
do wprowadzenia w życie ustaleń VIII Plenum51, dlatego zdecydowano się zmienić taktykę.

X Plenum KC PZPR zapoczątkowało szeroko zakrojoną akcję weryfikacyjną członków par-
tii. Miała ona charakter wewnątrzpartyjny i trwała od listopada 1957 do maja 1958 r.52 Do jej 
realizacji zaprzęgnięto wszelkie organa partyjne i państwowe włącznie ze specjalnie w tym celu 
utworzonym Centralnym Zespołem do Walki z Nadużyciami i Korupcją. Akcja zakończyła się 
największą czystką w historii PZPR. 

48 W. Gomułka, Materiały XII Plenum KC PZPR, Warszawa 1958, s. 9.
49 Idem, Węzłowe problemy polityki partii, Warszawa 1957, s. 14–15.
50 P. Osęka, Sumienie partii. Rola i znaczenie Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej [w:] PZPR jako machina 
władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012, s. 93.
51 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/28, Sprawozdanie Zespołu Wojewódzkiego o wynikach walki z nadużyciami 
i korupcją w województwie warszawskim, b.d., k. 11.
52 W. Gomułka, Materiały XII Plenum KC PZPR…, s. 12.
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Do maja 1958 r. stan osobowy PZPR zmniejszył się o 15,5 proc., czyli o 206 737 osób, wobec 
których zastosowano wykreślenie (86 proc.) lub wykluczenie (14 proc.)53. Warto tu zaznaczyć, 
że skreślenie nie było karą, lecz raczej czynnością porządkową, i w odróżnieniu od wykluczenia 
nie pociągało za sobą żadnych następstw54. Jak w swym wystąpieniu na XII Plenum stwierdził 
Gomułka, wykreślone osoby w wielu wypadkach same wnioskowały o skreślenie z listy członków, 
motywując to „stanem zdrowia, wiekiem, przypadkowym wstąpieniem do partii”55. Zazwyczaj 
jednak skreślenia odbywały się na wniosek podstawowych organizacji partyjnych lub odpowied-
nich komisji weryfikacyjnych; wykreślano osoby bierne lub obojętne na los partii56.

Około 28 tys. osób, czyli 14 proc. ogólnej liczby usuniętych z partii do połowy 1958 r., zostało 
z niej wykluczonych. To była już poważna kara, często pociągająca za sobą konsekwencje w postaci 
utraty pracy lub mieszkania czy przywilejów socjalnych oraz skutkująca utrudnieniami w zna-
lezieniu nowej pracy. Pozycja społeczna i zawodowa wykluczonego członka partii przeważnie 
stawała się gorsza od pozycji osoby bezpartyjnej57. Spośród owych 14 proc. 792 osoby zostały 
usunięte przez komisje kontroli partyjnej pod zarzutami szerzenia poglądów i prowadzenia dzia-
łalności sprzecznej z linią partii i podważania linii partii. Z kolei zespoły do walki z nadużyciami 
i korupcją wykluczyły 5884 osoby za takie przestępstwa, jak: kradzieże, malwersacje, spekulacja 
i łapownictwo, tolerancja wobec przestępstw i nadużywanie władzy58.

Centralny Zespół do Walki z Nadużyciami i Korupcją był elementem szeroko zakrojonego 
planu przekucia PZPR w siłę potrzebną Gomułce. Trudno jednoznacznie ocenić znaczenie tego 
gremium. Z jednej strony osoby wydalone z partii w wyniku jego prac stanowiły jedynie niecałe 
3 proc. ogólnej liczby jej członków. Z drugiej strony były to w większości osoby oskarżone 
o realne przestępstwa – pozbawienie ich stanowisk niosło ze sobą rzeczywistą korzyść dla kra-
ju. Do pewnego stopnia zespół spełnił również nadzieje, jakie pokładał w nim Gomułka, czyli 
pozbył się niemal 6 tys. aparatczyków, potencjalnie wrogich jemu i jego planom budowy partii 
marksistowsko-leninowskiej. Można również odnieść wrażenie, że dzięki pracom zespołu wyżsi 
funkcjonariusze partyjni poznali realną skalę skorumpowania swojej partii. W ogólnym rozra-
chunku jego działalności nie można jednak uznać za udaną. 

Zespół nie spełnił dwóch głównych postawionych przed nim celów: nie wyrugował z codzien-
ności socjalistycznego państwa całej gamy nadużyć ani nie stworzył skutecznego mechanizmu 
kontroli i nadzoru59. Przyczyną niepowodzenia poszczególnych zespołów bywał także ich skład. 
Oprócz osób faktycznie zajmujących się zwalczaniem przestępczości, jak milicjanci, prokuratorzy 
czy inspektorzy Państwowej Inspekcji Handlowej, wchodzili do nich bowiem również zwykli 
funkcjonariusze partyjni czy robotnicy, niemający pojęcia o działalności organów ścigania. 

Centralny Zespół do Walki z Nadużyciami i Korupcją był strukturą, która usiłowała połączyć 
osiągnięcie korzyści politycznych z korzyściami gospodarczymi i prawnymi, jego skuteczność 
okazała się jednak niewielka.

53 Ibidem.
54 P. Osęka, Sumienie partii…, s. 78.
55 W. Gomułka, Materiały XII Plenum KC PZPR…, s. 13.
56 Ibidem, s. 12.
57 P. Osęka, Sumienie partii…, s. 78.
58 W. Gomułka, Materiały XII Plenum KC PZPR…, s. 13.
59 AAN, KC PZPR, 237/XXXII/28, Informacja z pracy zespołów do walki z nadużyciami i korupcją, [marzec 
1958 r.], k. 5.
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„Zdobywcy kosmosu”. Astronautyka sowiecka 
okresu lotów bezzałogowych w wybranych 
tytułach polskiej prasy (1957–1961)

Początki eksploracji kosmosu stanowiły doniosłe poszerzenie horyzontów poznawczych ludz-
kości. Wskutek dwubiegunowego układu sił między prowadzącymi programy kosmiczne mocar-
stwami – Stanami Zjednoczonymi oraz Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich – oraz 
przełożenia rozwoju techniki na potencjał militarny nadawano im dodatkowe znaczenie – rywali-
zacji o prestiżowe pierwszeństwo w docieraniu do dziewiczych sfer kosmicznego otoczenia Ziemi.

Z polskiej perspektywy szczególnie istotny był wymiar polityczny wczesnych dziejów astro-
nautyki, gdyż prosowiecka propaganda próbowała narzucić głęboko zideologizowany punkt 
widzenia na ludzką obecność poza planetą. Społeczeństwo PRL było jedynie postronnym obser-
watorem pierwszych lotów pozaatmosferycznych, lecz nie oznaczało to braku zainteresowania tą 
dziedziną. Początki misji orbitalnych i księżycowych zbiegły się w czasie z modernizacją życia 
codziennego oraz kryzysem ideowym systemu komunistycznego po destalinizacji. Pozaziemskie 
powodzenia starano się traktować jako nowy argument legitymizujący ustrój. Kosmos stał się też 
ważnym tematem kultury masowej. Upowszechnianie tematyki astronautycznej i astronomicznej 
mogło wpływać na popularyzację osiągnięć nauki wśród obywateli PRL. Rozległe pole badawcze 
polskich reakcji na eksplorację kosmosu spotkało się dotychczas z nieadekwatnym zaintereso-
waniem rodzimych humanistów1.

Niniejszy artykuł zaledwie sygnalizuje tę problematykę, być może okaże się punktem wyjścia 
do dalszych badań. Jego celem jest analiza publikacji na temat astronautyki sowieckiej w wybra-
nych tytułach prasowych w okresie między startem pierwszego Sputnika 4 października 1957 r. 
a lotem Jurija Gagarina 12 kwietnia 1961 r. Ten czteroletni okres charakteryzował się optymi-
stycznym spojrzeniem na możliwości eksploracyjne człowieka, ale też pewną dozą kamuflowanej 
niepewności, wynikającej z niedostatków wiedzy o najbliższych ciałach niebieskich. Był to czas 
przejściowej liberalizacji systemu politycznego po wydarzeniach 1956 r., dzięki czemu publicyści 
zestawiający kosmiczne sukcesy z przyziemną rzeczywistością mogli sobie pozwolić na nieco 
swobodniejsze wypowiedzi.

Dobór poddanych badaniu gazet i czasopism, reprezentujących różne orientacje światopo-
glądowe i grupy czytelnicze, ma odzwierciedlać względną różnorodność stanowisk dotyczących 
niuansów tematyki kosmicznej. Skorzystano więc z partyjnego organu „Trybuna Ludu”, nośnika 
prosowieckiej propagandy – tygodnika „Przyjaźń”, szukającej nowych sposobów perswazji na 
rzecz ustroju „Polityki”, kierowanego do młodzieży w duchu prosystemowego zaangażowania 
„Sztandaru Młodych” (w mniejszym stopniu z harcerskiego „Na Przełaj”) oraz tygodników zdy-

1 J. Smulski, Polskie echa literackie lotu Jurija Gagarina. Rekonesans [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 1: 
Tradycja, kult, rytuał, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk, Warszawa–Kraków 2011, 
s. 245–252; P. Szulc, Mirosław Hermaszewski – kosmiczna ikona propagandy sukcesu, „Dzieje Najnowsze” 2012, 
z. 4, R. 64, s. 45–62.
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stansowanych od sfery polityczno-ideologicznej, lecz w tym oddaleniu niejednolitych: „Dookoła 
Świata”, „Przekrój” i „Świat”. Ta selekcja nie wyczerpuje jednak spektrum możliwych źródeł, 
pominięto m.in. osiągające wysokie nakłady pisma kobiece, gazety adresowane do ludności 
wiejskiej, a także prasę katolicką czy niszowe, lecz fachowe periodyki poświęcone astronautyce 
i astronomii – ich przebadanie pod kątem publicystyki astronautycznej pozostaje postulatem na 
przyszłość.

Tematyka astronautyczna gościła na łamach prasy przez cały omawiany okres, ze szczególnym 
natężeniem poruszano ją jednak przy okazji udanych sowieckich misji, gdy w tytułach bliższych 
środowisku władzy inicjowano kilku- bądź kilkunastodniowe kampanie propagandowe, a cza-
sopisma dystansujące się od bieżącej polityki zamieszczały większą liczbę tekstów popularno-
naukowych. Fetowano przede wszystkim loty pionierskie, uwypuklając aspekt rekordów i przewagi 
ZSRS nad Amerykanami.

Najsilniejszy rezonans miały w prasie pierwsze loty Sputników. Pierwszym sztucznym satelitą 
globu był Sputnik 1, obiegający Ziemię od 4 października 1957 r. Sputnik 2, wysłany 3 listopada 
tego roku dla uczczenia okrągłej rocznicy rewolucji październikowej, miał znacznie większą masę 
i wiózł na pokładzie psa Łajkę – pierwszą istotę na orbicie.

2 stycznia 1959 r., po trzech nieudanych próbach, Sowieci zrealizowali misję Łunnik 1. 
W zamierzeniu ostatni stopień rakiety miał trafić w Księżyc, co się nie powiodło. W propagandzie 
zdyskontowano jednak osiągnięcie przez niego jako pierwszego wytworu człowieka drugiej pręd-
kości kosmicznej i wejście na orbitę Słońca. Nowe sukcesy przyniosły loty kolejnych Łunników. 
13 (według czasu UTC) września 1959 r. drugi – zgodnie z założeniami – rozbił się o powierzchnię 
Księżyca. 7 października Łunnik 3 przeleciał dookoła srebrnego globu, wykonał fotografie jego 
odwrotnej strony, a następnie przesłał je na Ziemię.

Równolegle rozwijano program lotów orbitalnych, mający w przyszłości pozwolić na wysłanie 
w kosmos misji załogowej. Przełomem było udane lądowanie powrotne na powierzchni Ziemi 
20 sierpnia 1960 r. zasobnika Korabla-Sputnika 2, w którym z orbity powróciły psy Biełka i Striełka 
oraz liczne gryzonie, owady i rośliny. Podobne operacje lotów powrotnych przedstawicieli fauny 
i flory przeprowadzono w marcu 1961 r. Liczne echa prasowe wzbudził też start sondy Wenera 1, 
która 12 lutego 1961 r. ruszyła w kierunku Wenus. Po kilku dniach z obiektem utracono łączność, 
lecz wcześniej celebrowano lot sondy jako pierwszą sowiecką próbę dotarcia do innej planety2.

Polska prasa, informując o eksploracji kosmosu, w znacznej mierze bazowała na materiałach 
sowieckich. Komunikaty TASS nie tylko dostarczały pierwszych informacji, lecz także kształto-
wały zakres i ton pisania o osiągnięciach sowieckiej astronautyki. Ambicją dysponentów infor-
macji było przekonanie polskiego społeczeństwa, że misje Sputników i Łunników budzą podziw 
na całym świecie, zwłaszcza w obozie kapitalistycznym. W tym celu Polska Agencja Prasowa 
publikowała zestawienia głosów zachodniej prasy oraz przytaczała opinie tamtejszych uczonych. 
Te przeglądy były stałym punktem ortodoksyjnie prosystemowych tytułów prasowych. Polscy 
korespondenci powoływali się też na opinie sowieckich akademików, tłumaczących przebieg 
i doniosłość lotów oraz prezentujących plany na przyszłość.

Na łamach prasy tematykę kosmiczną komentowało grono rodzimych ekspertów – działaczy 
Polskiego Towarzystwa Astronautycznego i popularyzatorów nauki. W gazetach i czasopismach 
ściśle utrzymujących oficjalną linię – zwłaszcza w „Trybunie Ludu” i „Przyjaźni” – zamieszczano 
też przedruki artykułów sowieckich lub obszernie je streszczano. Chociaż narracje propagandowe 
często przeplatały się z popularyzatorskimi, stanowisko redakcji w jakimś stopniu odciskało swoje 
piętno na sposobie opisywania lotów kosmicznych. Publicyści „Polityki” potrafili powiązać krążące 

2 A. Siddiqi, Challenge to Apollo. The Soviet Union and the Space Race 1945–1974, Washington 2000, s. 161–174; 
B. Harvey, Soviet and Russian Lunar Exploration, Berlin 2007, s. 15–43.
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po orbitach Sputniki z krytyką zbyt radykalnych żądań formułowanych na fali odwilży, dzien-
nikarze „Przekroju” czasami podchodzili do astronautyki z właściwym sobie lekko ironicznym 
dystansem, a autorzy „Świata” nieraz studzili oficjalny hurraoptymizm gwiezdnych przewidywań, 
wykorzystując niekiedy kosmiczny sztafaż do satyrycznego ganienia realiów PRL.

„Kosmiczna” polityka informacyjna
Utajnienie programu kosmicznego korzystnie wpływało na potencjał propagandowy sowieckiej 

astronautyki. Wszelkie nieudane próby lotów pozostawiano w sekrecie i uznawano za niebyłe, 
a pomyślne starty dyskontowano wizerunkowo dzięki efektowi zaskoczenia. Otwarcie przy-
znawano się do braku transparentności, tłumacząc, że niepowodzenia nikogo nie interesują3. 
W odniesieniu do konkretnych niepowodzeń obierano jednak taktykę dementowania lub przemil-
czania – zarzekano się więc, że Łunnik 1 nie miał poprzedników, a jego pierwotnym celem było 
ostatecznie zrealizowane minięcie Księżyca, a nie trafienie w jego powierzchnię4.

W świetle doniesień prasy wszystkie loty miały planowy przebieg – w scentralizowanej gospo-
darce nawet pionierskie eksperymenty nie mogły odbiegać od ustalonego scenariusza. Dlatego też 
utracenie łączności z Wenerą 1 nie zostało odnotowane w prasie, od jej niepowodzenia odwrócił 
zresztą uwagę triumf odniesiony przez Gagarina. Obiektem zachwytów uczyniono natomiast 
precyzję trajektorii orbiterów i dokładność lądowania zasobników Korabli-Sputników5. W pewną 
konfuzję wprawiało publicystów pisanie o trafieniu Łunnika 2 w powierzchnię Księżyca. Chociaż 
to zderzenie było zamierzone, dezintegracja pojazdu oraz transportowanej sowieckiej flagi mogła 
budzić niekorzystne skojarzenia – pisano więc o „zetknięciu” lub nawet „lądowaniu”, zapewniając, 
że „podjęto odpowiednie środki, by proporzec zachował się w całości”6.

Aby stworzyć pozory względnej jawności programu kosmicznego, pierwsze wiadomości 
o starcie kolejnych maszyn standardowo zawierały zestaw danych liczbowych, takich jak waga 
wynoszonego ładunku, parametry orbity czy położenie w danym czasie względem wskazanego 
punktu na Ziemi, co brzmiało szczególnie groteskowo w przypadku sond oddalających się znacznie 
poza planetę. Mimo tego niedostatek informacji o szczegółach technicznych misji stanowił noto-
ryczną bolączkę komentatorów. Część danych była ujawniana po kilku dniach, co podtrzymywało 
impet kampanii prasowej. Przez ten czas publicyści starali się przybliżyć domniemaną budowę 
rakiet i sond na podstawie analiz zachodniej prasy lub wręcz przez porównanie z konstrukcjami 
amerykańskimi. Przyznając się do wykorzystywania tak obcych ideologicznie źródeł, dziennika-
rze celowo unaoczniali czytelnikom różnice w podejściu do kwestii jawności w krajach dwóch 
przeciwstawnych bloków7.

3 Uczeni radzieccy o sztucznych satelitach Ziemi, „Trybuna Ludu” [dalej: TL], 17 XI 1957; por. A. Siddiqi, Cos-
mic Contradictions. Popular Enthusiasm and Secrecy in the Soviet Space Program [w:] Into the Cosmos. Space 
Exploration and Soviet Culture, red. J. Andrews, A. Siddiqi, Pittsburgh 2011, s. 47–76.
4 A. Trepka, Ku Słońcu – na zawsze, „Przyjaźń” 1959, nr 3; X planeta głównym tematem prasy, TL, 8 I 1959. 
Z tego przeinaczenia zdawano sobie sprawę, czemu dawano wyraz, pisząc, że nawet rozminięcie na zaistniałą skalę 
z Księżycem – o ile to on byłby celem – przynosiłoby chlubę konstruktorom Łunnika (M. Subotowicz, Największy 
eksperyment kosmiczny, „Polityka” 1959, nr 3).
5 Duże wrażenie na czytelnikach miał zrobić stopień skomplikowania kilkuset tysięcy operacji rachunkowych 
niezbędnych do wytyczenia trasy Łunnika 2 (R. Doński, Księżyc po raz pierwszy, „Świat” 1959, nr 39). Z zado-
woleniem przytaczano uwagę prasy zachodnioniemieckiej, iż lądowanie pojazdu z Biełką i Striełką z dokładnością 
do 10 km „przyprawi niejednego amerykańskiego milionera o ból głowy” (Jeden z największych triumfów umysłu 
ludzkiego, TL, 24 VIII 1960).
6 Radziecka flaga na srebrnym globie, „Przyjaźń” 1959, nr 38.
7 A. Trepka, Triumfalny pochód astronautyki, „Przyjaźń” 1957, nr 41; Jak wystrzelono Łunnika, oprac. W. Mudry, 
„Na Przełaj” 1959, nr 39.
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Wskutek niedoinformowania rodziły się pogłoski, do prasy trafiały też opinie przeceniające 
sowiecki potencjał. W publicystyce znalazła odbicie plotka, jakoby Sputnik 1 miał nadawać 
zaszyfrowane wyniki prowadzonych rzekomo pomiarów naukowych. Jako oszczercze odnoto-
wywano podejrzenia kapitalistów, że transmitowane dane to wynik szpiegostwa. Polscy krótko-
falowcy uznawali, że w odbieranych sygnałach zakodowano „treści znane jedynie naukowcom 
radzieckim”8. Bliskość czasowa startów pierwszych Sputników nasunęła przypuszczenia o nad-
chodzącym wyniesieniu jeszcze jednego statku kosmicznego, mającego uczcić rocznicowy dzień 
7 listopada 1957 r. wejściem na orbitę Księżyca. Jak się okazało, ta informacja była wymysłem 
brytyjskiej bulwarówki, który postanowiono oficjalnie sprostować wobec wyczerpania się zapa-
sów rakiet nośnych9.

Do szczególnego przypadku manipulowania informacjami prasowymi doszło w związku 
ze sprawą Łajki. Opinię światową fałszywie zawiadomiono, że zdechła ona po tygodniu lotu 
po wyczerpaniu powietrza na skutek automatycznego zaaplikowania trucizny10. Los psa od 
początku wydawał się przesądzony – w pierwszych doniesieniach interpretowano go jako 
„ofiarę złożoną na ołtarzu wszechludzkiej wiedzy”11. Uczczenie w ten sposób państwowe-
go święta od razu wzbudziło poważne wątpliwości etyczne, otwarcie werbalizowane poza 
blokiem wschodnim. Z jednej strony ten sprzeciw został wyszydzony jako „krokodyle łzy” 
„zaprzęgniętych do biadania dewotek”, reakcja pełna hipokryzji w kontekście wysokich 
statystyk doświadczeń na zwierzętach prowadzonych w krajach kapitalistycznych oraz 
generalnego barbarzyństwa reprezentowanego przez bombardowania napalmowe i prze-
śladowanie murzyńskich uczniów. Apelowano o uznanie wartości poświęcenia w imię 
eksploracji i rozwoju nauki12. Z drugiej strony dostrzegalne także w Polsce zainteresowa-
nie losem suki skłoniło dyspozytorów propagandy do mistyfikacji próby sprowadzenia na 
Ziemię nieszczęsnego pasażera. Spierano się, czy taka operacja byłaby wykonalna. Wbrew 
sceptycyzmowi specjalistów przez kilka dni pojawiały się pogłoski o zaobserwowaniu 
separacji zasobnika z Łajką lub nawet jego wylądowaniu w różnych rejonach globu, w tym 
również w Polsce13. Po pewnym czasie poinformowano, że pies już nie żyje, a jego eutanazja 
nastąpiła zgodnie z planem. Dla złagodzenia żalu dodawano, iż do tego momentu cieszył się 
dobrym zdrowiem, a dzięki nowoczesnej aparaturze warunki wewnątrz „kosmicznej psiej 
budy” nie zagrażały życiu14.

8 Łajka czuje się dobrze!, „Sztandar Młodych” [dalej: SM], 5 XI 1957; S. Duda, C. Królikowski, Satelita, 
„Przyjaźń” 1957, nr 41. W rzeczywistości pierwsze Sputniki nie zawierały zaawansowanej aparatury naukowej, 
co tuszowano. Jako sukces satelity prezentowano odkrycie mniejszych, niż zakładano, gęstości wyższych warstw 
atmosfery i częstotliwości występowania meteorów, a więc informacje uzyskane na podstawie obserwacji samej 
trajektorii lotu (Radzieckie sputniki przybliżają erę lotów międzyplanetarnych, TL, 13 XI 1957).
9 Kierunek – Księżyc!, SM, 12 XI 1957; ZSRR przygotowuje rakietę, która okrąży Księżyc, TL, 13 XI 1957.
10 Po dekadach przyznano, że w rzeczywistości śmierć psa nastąpiła już po sześciu godzinach od startu na skutek 
stresu i przegrzania (A. Nelson, Cold War Celebrity and the Courageous Canine Scout. The Life and Times of 
Soviet Space Dogs [w:] Into the Cosmos…, s. 152–153).
11 M. Łucki, Radziecki sztuczny księżyc Nr 2 wystrzelony w przestworza, TL, 5 XI 1957.
12 Sław, Mądra Łajka i…, TL, 6 XI 1957; Awer, Drugi sputnik, „Polityka” 1957, nr 38; Z. Artymowska, Po czyjej 
stronie jest czas, SM, 6 XI 1957; Filipek, Przyjaciele zwierząt, SM, 14 XI 1957; A. Trepka, Droga w kosmos 
otwarta, „Przyjaźń” 1960, nr 25.
13 Powrót Łajki na Ziemię jest możliwy, TL, 6 XI 1957; Les., Łajka, SM, 8 XI 1957; Co z Łajką?, SM, 12 XI 
1957.
14 Rozmowa z prof. Staniukowiczem, TL, 15 XI 1957; R. Doński, Zanim wystartujemy w Kosmos, „Świat” 1957, 
nr 50. Przekaz nie był jednak spójny, według innej wersji zwierzę zdechło „bezboleśnie” na skutek wyczerpania 
zapasów tlenu (Uczeni ZSRR prowadzą obliczenia trasy lotów dookoła Księżyca, TL, 17 XI 1957).
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Wyobrażenia na temat eksploracji wszechświata
Podstawową cechą prasowych przekazów o astronautyce była hiperbolizacja dokonań w aspek-

cie zarówno językowym, jak i koncepcyjnym. Decydowało o tym długie trwanie stalinowskiego 
monumentalizmu, ale chyba i chęć wykorzystania niskiej świadomości kosmicznych proporcji. 
Skłonność do przesady uwidaczniała się przede wszystkim w przyrównywaniu wysyłanych 
w przestrzeń obiektów do ciał niebieskich. Sputniki określano „sztucznymi” lub „czerwonymi” 
księżycami, obłoki pary sodowej wypuszczane przez Łunniki ochrzczono „sztucznymi kometami”, 
a Łunnika 1 najzupełniej poważnie nazywano „sztuczną” lub „dziesiątą planetą”, ilustrując twier-
dzenie schematami Układu Słonecznego z naniesionym orbiterem15. Wenerę 1 nieco skromniej 
opisywano jako pierwszą „stację międzyplanetarną”, otwierającą erę takich podróży. Korable-
-Sputniki miały przewozić całe ogrody zoologiczne lub wręcz „kolonie istot żywych”16. Wzbu-
dzanie dumy z udanych startów prowadziło do obsadzania srebrnego globu w roli „naturalnego 
prototypu” krążącego już na orbicie „roju” Sputników czy podawanych półżartem sugestii, że 
początek Księgi Rodzaju należałoby uzupełnić o opis dnia ósmego, w którym człowiek w ramach 
materialistycznego figla spłatanego siłom wyższym „stworzył sztuczny księżyc”17.

Aby jeszcze bardziej zaakcentować pierwszeństwo Związku Sowieckiego w kolejnych kate-
goriach lotów kosmicznych, wiele z nich opisywano jako zasadnicze przełomy, pozwalające na 
błyskawiczną penetrację nieograniczonego obszaru. Chociaż niekiedy pisano o ogromie kosmosu, 
zawładnięcie nim miało być kwestią czasu. Loty bezzałogowe „otwierały wrota” przestrzeni, 
miały być aktem założycielskim cywilizacji kosmicznej, w której ludzie staną się „gwiezdnymi 
wędrowcami”. W wielu ujęciach nie rozróżniano zresztą pola grawitacyjnego Ziemi, Układu Sło-
necznego i odleglejszych systemów gwiezdnych. Przestrzeń międzygwiezdną konceptualizowano 
jednolicie, wysłanie w najbliższe okolice macierzystego globu kilku obiektów o łącznej masie 
nieprzekraczającej kilkunastu ton stanowiło w tym sposobie myślenia symboliczne podporządko-
wanie całego wszechświata. Opuszczenie planetarnej orbity miało oznaczać osiąganie „bardziej 
oddalonych rejonów Wszechświata”18. Takie ujęcie niekoniecznie było jedynie pompatycznym 
skrótem myślowym, mogło odwoływać się do wizji świata niewykształconego odbiorcy. Chociaż 
podejmowano starania, by uświadomić czytelnikom gabaryty kosmicznych skal19, a bardziej 
obeznani komentatorzy nieraz studzili oczekiwania, wątpliwości z zasady nie przedostawały się 
do optymistycznych nagłówków i pozostawały w pewnej opozycji wobec dominującej narracji.

Kolejnym zabiegiem stylistycznym, nieraz połączonym z tendencją do ignorowania pozaplane-
tarnej skali, było obfite stosowanie frazeologii i metaforyki militarnej. Ujmowanie najróżniejszych 
działań jako walki stanowiło cechę charakterystyczną stalinowskiej propagandy. W astronautycz-
nych narracjach wróg najczęściej pozostawał niezdefiniowany lub bezosobowy (wyłączywszy 

15 M.in. Przejdziemy się po krawędziach księżycowych kraterów, „Przyjaźń” 1959, nr 3; Dokąd dolecimy?, „Świat” 
1959, nr 3. Bardziej umiarkowani publicyści poprzestawali na określaniu Łunników „sztucznymi planetoidami”.
16 A. Emme, Zwiadowcy Kosmosu, „Przyjaźń” 1961, nr 5; Uczeni i inżynierowie radzieccy rozpoczęli bezpośrednie 
przygotowania do lotu człowieka w kosmos, TL, 26 VIII 1960; Stacja międzyplanetarna mknie w kierunku Wenus, 
TL, 13 II 1961.
17 J. Żukowski, Ósmy dzień stworzenia, „Dookoła Świata” [dalej: DŚ] 1957, nr 200; Z. Siedlecki, Posputnikowe 
refleksje, TL, 10 XII 1957.
18 W. Dichter, Po tajemnice drugiej strony Księżyca, „Przyjaźń” 1959, nr 42; O. Georgijew, Wyruszamy w Kosmos, 
„Przyjaźń” 1959, nr 43; E.S., Świat o „Łunniku II”, „Polityka” 1959, nr 38.
19 Np. międzyplanetarne odległości tłumaczono, podając, ile czasu zajęłoby ich przebycie różnymi środkami 
lokomocji, a różnice ciążenia na sąsiednich ciałach niebieskich obrazowano, informując, ile ważyłby tam pięściarz 
Zbigniew Pietrzykowski (Co piszą inni, „Przekrój” 1957, nr 657; E. Karłowicz, Dama w białej woalce, „Świat” 
1960, nr 6).
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meteory „szykujące zamachy” na Sputniki). Przeciwnikiem był sam ogrom terenu ekspansji. 
Przestrzeń kosmiczna miała się stawać obiektem podboju, zawładnięcia, szturmu bądź krucjaty20. 
Po wojskowe nawiązania sięgano nie tylko w wypadku ogólnikowych sloganów dotyczących 
obecności poza atmosferą okołoziemską, lecz także przy opisach wysiłków eksploracyjnych: 
Księżyc w przyszłości miały szturmować tankietki bądź „czołgi-laboratoria” i „brygady uczo-
nych”, sondy „na rozkaz z Ziemi” wypuszczały obłoki sodowe lub przesyłały dane, a planowane 
misje w kierunku Marsa i Wenus miały być lotami „zwiadowczymi”, przed którymi planety się 
nie „obronią”21.

O ile kwestia „zdobycia” przestrzeni gwiezdnej odwoływała się do pewnej umowności, o tyle 
sprawa podległości pola grawitacyjnego Ziemi oraz Księżyca nie należała do tak abstrakcyjnych. 
Dyskusje nad statusem prawnym przestrzeni kosmicznej wzmiankowano na łamach prasy epi-
zodycznie22. Zarówno Łunniki, jak i Wenera 1 wiozły w swych zasobnikach sowieckie symbole 
państwowe – można je było interpretować jako oznakę roszczeń terytorialnych. Znamienne, że 
po transmisji zdjęć z Łunnika 3 uregulowania nazewnictwa obiektów topograficznych drugiej 
strony Księżyca podjęła się komisja Akademii Nauk ZSRS. Nadawane toponimy odwoływały 
się nie tylko do tradycji rosyjskich i sowieckich, ale to te najczęściej przywoływano w prasie. To 
wszystko rodziło spekulacje na temat planów ZSRS co do srebrnego globu. W odpowiedzi na 
te wątpliwości Sowieci zadeklarowali brak roszczeń. To oświadczenie polska prasa przytaczała 
z pełną powagą, przeciwstawiając mu nagłaśniane kapitalistyczne spekulacje księżycowymi 
działkami i tworząc wrażenie, że Kraj Rad w imię internacjonalistycznych ideałów rezygnuje 
z władzy, do której w gruncie rzeczy ma pewne prawa23.

Postrzeganie kosmosu w kategoriach podbijanego terytorium wywodziło się bezpośrednio ze 
stalinowskich narracji „przeobrażania przyrody”, opisujących stosunek cywilizacji komunistycznej 
wobec środowiska naturalnego. Także poza Ziemią panowano nad siłami natury: pokonywano 
barierę dźwięku oraz grawitację. Obezwładnienie krępujących „sił przykuwających nas do Ziemi” 
miało wymiar wolnościowy, „wyzwalało z pęt”24. Wyrażano też przekonanie, że poprzez loty 
sond człowiek „wyrwie przyrodzie tajemnice ukryte w przestworzach”25. Dodatkowym atrybu-
tem pozaziemskich osiągnięć ZSRS była trwałość. Zapewniano, że sondy będą istnieć dłużej od 
piramid, czy wręcz wiecznie, jak Łunnik 126. Sowieccy konstruktorzy przełamywali więc nie 
tylko ograniczenia przestrzeni, fizyki, lecz także czasu.

Niejednokrotnie sugerowano, że sowieckie misje kosmiczne są spełnieniem marzeń i zaspo-
kojeniem ambicji wielu pokoleń. W takim ujęciu astronautyka spod znaku czerwonej gwiazdy nie 
była realizacją partykularnych interesów, ale wypełnianiem dziejowego posłannictwa w imieniu 
całego gatunku. Łunnik 1, przemianowany w czasie lotu na Miecztę (Marzenie), miał być nie tylko 
kontynuacją starań Ikara oraz generacji astronomów i wynalazców, lecz także „najpiękniejszym 

20 Np. Sztuczny księżyc już 100 razy okrążył naszą planetę, TL, 13 X 1957; Czy na Marsie są sztuczne kanały, 
SM, 17 X 1957; J. Złocień, Nasz dom i dom sąsiadów we Wszechświecie, „Przyjaźń Młodych” 1961, nr 15.
21 M. Wasiljew, S. Guszczew, W księżycowym mieście, „Przyjaźń” 1959, nr 40; Księżyc, „Przekrój” 1959, nr 757; 
A. Trepka, Mars się nie obroni, „Przyjaźń” 1959, nr 51/52; Z. Pączkowski, Radziecka stacja kosmiczna, „Polityka” 
1961, nr 8.
22 W poszukiwaniu prawa kosmosu, DŚ 1960, nr 320.
23 E. Karłowicz, Mała Encyklopedia Księżycowa, „Świat” 1959, nr 40; Co nowego na Księżycu, „Świat” 1960, 
nr 13.
24 H. Ostrowska, „Marzenie” wskazuje drogę, „Przyjaźń” 1959, nr 3; Hula hoop dookoła Słońca, „Na Przełaj” 
1959, nr 3.
25 M. Łucki, Narodziny planety, TL, 5 I 1959; Krótkotrwały lot człowieka w kosmos jest już w zasadzie możliwy, 
TL, 25 VIII 1960.
26 Sztuczne księżyce krążyć będą w kosmosie całą wieczność, TL, 13 X 1957.
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prezentem noworocznym dla ludzkości”27. Według komentatorów rangę sukcesu podnosiły uwa-
runkowania historyczne: pionierskich lotów dokonywało społeczeństwo jeszcze przed czterdziestu 
laty ogarnięte analfabetyzmem, a przy tym, jak przyznawano mimochodem, nawet obecnie żyjące 
oszczędnie i ascetycznie. Kreowanie udanych startów na utopię spełnioną osadzało narracje 
astronautyczne w kontekście ideologicznego woluntaryzmu, charakteryzującego sposób myślenia 
o relacjach człowieka również z ziemskim środowiskiem. Przy natężeniu chęci i odpowiednim 
poświęceniu niemożliwe miało stawać się możliwe, wizje fantastów przekształcały się w nama-
calną rzeczywistość, zmysły ulegały rozszerzeniu dzięki orbitalnym transmisjom, a w końcu cuda 
i realizacja odwiecznych nadziei powszedniały jako codzienność28.

Gwiezdna legitymizacja
Sukcesy sowieckiego programu kosmicznego nadeszły w sprzyjającym z perspektywy władz 

PRL momencie. Destalinizacja poważnie nadwerężyła wiarygodność systemu wśród jego adheren-
tów. Krytyka „błędów i wypaczeń” stanowiła poważny wyłom w totalistycznej ideologii, otwierała 
furtkę próbom publicznej kontestacji wykraczającej poza dozwolone granice. Notowań rządzących 
nie poprawiały interwencja na Węgrzech ani będące skutkiem ograniczenia izolacjonizmu względ-
ne otwarcie na Zachód, które umożliwiało porównanie jakości życia czy atrakcyjności kultury 
popularnej po obu stronach żelaznej kurtyny. Symboliczne wyprzedzenie przez ZSRS zachodniego 
konkurenta w pozaatmosferycznych dokonaniach miało dać nowy impuls dla propagandy, zawsze 
przedkładającej potęgę nad wygodnictwo i luksusy dostatniej egzystencji. W praktyce duma 
z pierwszeństwa na orbicie nie rekompensowała trudności bytowych, lecz, jak przekonywano, 
stanowiła zapowiedź lepszych czasów. Skoro przegoniliśmy Stany Zjednoczone w tak prestiżo-
wej konkurencji, z czasem uporamy się też z przyziemnymi niedoskonałościami – mieli myśleć 
szeregowi „ludzie radzieccy”29, a obywatele PRL powinni przyjąć tę perspektywę. Perswazję 
kierowano chociażby ku protestującym po zamknięciu „Po Prostu”, którzy zamiast dawać wyraz 
nieprzystosowaniu społecznemu, powinni wraz z całym światem skierować myśli ku krążącemu 
po niebie „najwyższemu wykwitowi ludzkiej myśli”30.

W przekazie prasowym kładziono nacisk na to, że kosmiczne powodzenia ZSRS są nieprzy-
padkowe. Powtarzalne sukcesy miały wynikać z wyższości ustroju, zaimplementowanych dzięki 
niemu rozwiązań i kształtowanej przez niego mentalności. Mało pisano o wykonawcach programu 
kosmicznego, ale nie pozostawiano wątpliwości, że wszystkie osiągnięcia są kolektywnym dziełem 
naukowców i robotników różnych dyscyplin i gałęzi przemysłu. Tylko scentralizowana i planowa 
gospodarka umożliwiała efektywną koordynację badań, a następnie konstruowanie i montaż wehi-
kułów. Wartościowych kadr dostarczały masowa edukacja, etos samokształcenia i powszechny 
szacunek dla nauki31. Tymczasem Amerykanom równorzędną rywalizację miały utrudniać sku-
pienie się na indywidualnym dobrobycie i dyktat krótkoterminowych zysków, zniechęcający do 
podejmowania badań podstawowych i ryzykownych ekonomicznie inwestycji. Prorokowano, że 
powodzenie w eksploracji kosmosu przełoży się na porzucenie przez opinię światową krzywdzą-
cych wyobrażeń o ZSRS i doda otuchy ludziom pracy, zwłaszcza w Trzecim Świecie32.

27 H. Ostrowska, „Marzenie” wskazuje….
28 Przejdziemy się po krawędziach…; Radziecki statek-satelita wylądował na Ziemi, TL, 22 VIII 1960; A. Trepka, 
Droga w kosmos…; Na Wenus, „Przekrój” 1961, nr 828.
29 J. Wiśniowski, Kalosze i sputniki, SM, 11 XII 1957.
30 Marek [M.F. Rakowski], O „sputniku”, studentach i demokracji, „Polityka” 1957, nr 34.
31 Co pisze prasa, „Przyjaźń” 1959, nr 3; R. Doński, Jutro człowiek, „Świat” 1960, nr 36.
32 Szok sputnikowy w USA, „Świat” 1957, nr 46; J. Cyganek, Sputniki na niebie a co dalej na Ziemi, „Przyjaźń” 
1957, nr 47.
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Wobec wzrostu skuteczności amerykańskich działań w kosmosie należało utrzymywać w spo-
łeczeństwie przekonanie o przewadze Związku Sowieckiego w tej rywalizacji. W porównaniach 
skupiano się więc na wskaźnikach pokazujących wyraźną dominację ZSRS. Argumentem nie 
do odrzucenia miało być zestawianie masy obiektów wynoszonych na orbitę przez obydwa pań-
stwa. Z satysfakcją informowano np. o tym, że Sputnik z Biełką i Striełką trzydziestodwukrotnie 
przewyższał wagowo amerykańskiego orbitera Discoverer 1333. Z politowaniem pisano o znacz-
nej dokładności zachodniej aparatury, przekonując, że prawdziwym kryterium wyższości jest 
niezawodność sond. Utrzymywano, że sowiecki program kosmiczny jest wolny od efekciarstwa 
oraz – charakteryzujących konkurentów – pośpiechu i chorobliwych ambicji, a jego sternicy są 
w stanie wręcz opóźniać loty w trosce o ich jakość. Niekiedy wspominano też o nazistowskim 
rodowodzie części amerykańskich inżynierów rakietowych, lecz nie uczyniono z tego osi kry-
tyki. Mimo postępów Stanów Zjednoczonych w kosmicznej rywalizacji podtrzymywano opinię 
o kilkuletnim zapóźnieniu ich technologii34.

Dokonania widoczne gołym okiem
Udowadnianie, że sukcesy sowieckiego programu kosmicznego świadczą o przewadze bloku 

wschodniego nad Zachodem, nie wyczerpywało argumentów na rzecz ich znaczenia. Przekonywa-
no, że obywatele różnych krajów mogą na własne oczy zobaczyć dowody osiągnięć astronautyki, 
samodzielnie obserwując przeloty kosmicznych wehikułów. Komunikaty o krążeniu pierwszych 
Sputników uzupełniano „rozkładami jazdy”, czyli dokładnymi godzinami możliwości dostrze-
żenia satelitów nad większymi miastami. Większość z nich dotyczyła samych satelitów, jednak 
mimochodem przyznawano, że w przypadku pierwszego orbitera można dostrzec ostatni stopień 
rakiety nośnej, orbitujący tropem Sputnika. Przy bezchmurnej pogodzie obiekt mógł być widoczny 
po zmierzchu i przed świtem. Anonsowano, że konstruktorzy specjalnie dobrali orbitę satelity 
tak, by mogli go oglądać mieszkańcy większości globu35.

Mniejsze możliwości dawały loty Łunników, zadbano jednak o to, aby i one były widzialne 
z Ziemi. W momencie zbliżania się do Księżyca wypuszczały parę sodową, tworzącą obłok 
o średnicy do kilkuset kilometrów. Ten eksperyment miał znaczenie naukowe, pozwalał również 
na korektę trajektorii lotu, ale jednocześnie umożliwiał bliższą interakcję z sondami astronomów 
amatorów. Skwapliwie donoszono, że nawet w momentach niepozwalających na dostrzeżenie 
ruchu Łunnika 2 na nieboskłonie na ulicach sowieckich miast gromadziły się tłumy zapatrzonych 
w niebo entuzjastów postępu36.

Interesujące kontrowersje pojawiły się na łamach gazet i czasopism odnośnie do konceptu 
wywołania na Księżycu wybuchu atomowego widocznego dla amatorskich ziemskich obserwato-
rów. W początkowym okresie Sputników taką eksplozję postrzegano jako właściwe ukoronowanie 
pierwszego lotu na srebrny glob. O detonacji pisano w kategoriach widowiska dla obserwatorów, 
ale też obiecującej metody badawczej, pozwalającej określić skład księżycowego gruntu37. Gdy 
trafienie w powierzchnię naturalnego satelity było bliskie realizacji, zaczęto się dystansować od 
niegdysiejszego projektu. Pomysł zbombardowania Księżyca uznano wtedy za zbrodnicze impe-

33 Jak wystrzelono Łunnika…; Radziecki statek-satelita wylądował…
34 A. Trepka, Ku Słońcu…; R. Doński, Pod znakiem Biip… Biip… Biip…, „Świat” 1957, nr 44; Łunnik, „Przekrój” 
1959, nr 718.
35 Drugi sztuczny satelita gotów do startu, SM, 8 X 1957; Sztuczny satelita nad Warszawą, TL, 14 X 1957; 
R. Doński, Jutro na Księżyc, „Świat” 1957, nr 42.
36 Kierunek – Księżyc, TL, 14 IX 1959; Radziecka rakieta trafiła w Księżyc, TL, 15 IX 1959.
37 W. Giełżyński, Teraz na Księżyc, DŚ 1957, nr 203; Rozmowa z prof. Staniukowiczem…
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rialistyczne zamierzenie, od którego odżegnywali się humanitarni i pragnący uniknąć zakłócenia 
pomiarów naukowych uczeni sowieccy38.

Zapewnienia o widzialności satelitów nawiązywały do jednego z aspektów ogromne-
go potencjału symbolicznego sowieckiej obecności poza Ziemią. Jeśli przeciętny człowiek 
mógł dostrzec na nocnym niebie wytwory sowieckiej techniki, te obiekty stawały się z jego 
perspektywy bliskie gwiazd, co korespondowało ze wspomnianą manierą opisywania ich 
jako sztucznych ciał niebieskich. W wierzeniach i mitach wielu cywilizacji kształtowanie 
składników firmamentu i rozmieszczanie na nim ciał niebieskich było domeną herosów, same 
niebiosa stanowiły zaś sferę boską. Nieobecność na orbicie sił opatrznościowych miała stać 
się dyskontowanym w propagandzie ateistycznej spostrzeżeniem późniejszych astronautów. 
Jednakże same narracje o osiąganiu przestrzeni pozaplanetarnej, a zwłaszcza nacisk na obser-
wowalność ziemskich artefaktów, przypominają opowieść mityczną. Skoro różne aspekty 
komunizmu miały tendencje upodabniania się do religii, propaganda astronautyki może być 
postrzegana jako mitopodobna.

Wizje kosmicznej przyszłości
Możliwe scenariusze rozwoju astronautyki zajmowały pokaźną część „kosmicznej pub-

licystyki”. Co prawda, nie zawsze artykułowano wprost, kto stanie się realizatorem bardziej 
odległych czasowo planów i idei, lecz i kontekst, i przekonanie o zdecydowanej wyższości 
technologicznej Sowietów wskazywały, że to oni, ewentualnie ludzkość zjednoczona pod ich 
egidą, będą siłami napędowymi dalszej penetracji przestrzeni kosmicznej. Najważniejszym 
zadaniem było doprowadzenie do orbitalnej podróży człowieka. Pod koniec lat pięćdziesiątych 
przekonywano, że już od pewnego czasu możliwy jest lot załogowy, ale sowieccy decydenci 
wstrzymują go, kierując się humanitarną troską o zapewnienie astronautom gwarancji bez-
piecznego powrotu39.

Chociaż uczeni sowieccy zamiast prezentacji szczegółowych terminów mieli „zaskakiwać 
konkretnymi czynami”, publicyści wyręczali ich, widząc np. szanse bezzałogowej eksplora-
cji Marsa w perspektywie kilkunastu miesięcy, obecności człowieka na Księżycu akurat na 
pięćdziesięciolecie rewolucji październikowej, zbudowania stacji orbitalnej („nowej planety” 
zawierającej nie tylko laboratoria, ale i naświetlające powierzchnię globu zwierciadła oraz 
nadajniki pozwalające transmitować sowieckie media na całą Ziemię) i uruchomienia rakie-
towych kursów pasażerskich już w latach siedemdziesiątych40. W okresie jednego pokolenia 
spodziewano się masowych lotów załogowych na najbliższe planety i rozwoju górnictwa kos-
micznego. Duże nadzieje wiązano ze skonstruowaniem silników fotonowych, pozwalających 
w teorii osiągać statkom kosmicznym szybkość zbliżoną do prędkości światła i dzięki temu 

38 O. Wołczek, Jubileuszowa fotografia, „Przyjaźń” 1959, nr 44; R. Doński, Księżyc po raz pierwszy…
39 L. Goliński, Ludzie na Marsie, „Przyjaźń” 1959, nr 33. W okresie pierwszych Sputników donoszono o tłumnym 
napływie ochotników na astronautów. Jednym z pierwszych był górnik Piotr Sozinow, który wedle prasowych 
doniesień miał zaoferować poświęcenie się dla nauki i lot na Marsa w jedną stronę. Podczas gdy TL z powagą 
zawiadamiała o setkach zgłoszeń (7 bm. satelita przeszedł nad rejonem Warszawy, 9 X 1957), inne pisma podkpi-
wały z wartości tych ofert, przytaczając przykłady licznych ponoć listów od artykułujących dziecięce marzenia 
najmłodszych (Kandydaci na Księżyc, SM, 15 IX 1959). Popularyzatorzy nauki polemizowali też z propagandowo-
-romantyczną wizją astronautów jako „zdobywców kosmosu”, przynajmniej pierwsi z nich mieli być, ich zdaniem, 
raczej „królikami doświadczalnymi” (E. Karłowicz, Proza astronautyki, „Świat” 1961, nr 3).
40 J. Żukowski, Ósmy dzień stworzenia…; Po 40 okrążeniach wokół Ziemi Łajka nadal zdrowa, SM, 6 XI 1957; 
Redaktor Wścibinos przedstawia ewentualne dalsze etapy podboju Kosmosu; „Przyjaźń” 1960, nr 2; E. Banaszczyk, 
Na pograniczu kosmosu, „Przyjaźń” 1960, nr 7.
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podejmować międzygwiezdną eksplorację bez konieczności wymiany pokoleń członków załogi 
w czasie lotu. Na przekór oficjalnemu optymizmowi w mniej upolitycznionych czasopismach 
pojawiały się głosy rozsądku, według których realizacja większości tych projektów nie była 
wykonalna przed co najmniej XXI w.41

W publicystyce nie brakowało też wizji dalszej przyszłości, nieraz bliższych fantastyki, i to 
niekoniecznie tej naukowej. Księżyc w ciągu kilku dekad miał się stać „siódmym kontynen-
tem” – siedzibą nie tylko bazy naukowej, lecz także ludną kolonią mieszkalną. Przewidywano, 
że wzniesione tam pod kopułami futurystyczne miasto osiągnie samowystarczalność przed koń-
cem XX w.42 W innych wizjach rozwijano stalinowskie projekty ocieplenia klimatu, tym razem 
za pomocą czynników pozaatmosferycznych, jak zbudowane nad Arktyką „sztuczne słońce”. 
Substancją roztapiającą lodowe nieużytki miała być „plazma gazowa”. Prorokowano, że jej 
uzyskanie w kosmosie zrewolucjonizuje energetykę43. Innym panaceum na jakoby zbyt chłodny 
klimat Ziemi miał być plan Walentina Czerenkowa, zakładający wyniesienie na orbitę ton pyłu, 
który dzięki grawitacji uformowałby się w nagrzewający planetę pierścień44.

W prasie omawianego okresu popularny był pogląd o bliskim napotkaniu życia pozaziem-
skiego. W pewnym stopniu tłumaczył go brak wielu danych o nawet najbliższych planetach, 
badanych sondami dopiero od 1962 r. Wiele tez opierało się na nieaktualnych obserwacjach 
i obecnym również w komunistycznym systemie prasowym poszukiwaniu taniej sensacji. 
Przykładowo kolportowano wypowiedź pewnego akademika, który ogłosił, że już wkrót-
ce sowieckie próbniki przywiozą okazy marsjańskiej roślinności45. Optymistyczny uczony 
i tak prezentował powściągliwe stanowisko w sprawie rozwoju życia na czerwonej planecie. 
W prasie krążyły opinie o istnieniu tam obcej cywilizacji, z którą zetknięcie mogło skutkować 
kolonizatorskimi wojnami – chyba żeby stopień jej rozwoju pozwalał na wybudowanie stacji 
kosmicznych wielkości małych księżyców, za jakie to konstrukcje uważano niekiedy dwa 
księżyce Marsa – Fobosa i Deimosa46.

„Dookoła Świata” poszło o krok dalej, publikując fragmenty prac amerykańskiego ufologa 
George’a Adamskiego. Wynurzenia o komunikowaniu się z zamieszkującymi wszystkie planety 
Układu Słonecznego i stanowiącymi w zasadzie rasy ludzkie obcymi trudno było brać poważnie, 
na absurdalność tych pomysłów przymykano jednak oko, doceniając bliski komunizmu ustrój 
społeczny ufoludków47. Takie postawienie sprawy spotkało się z krytyką oburzonych propago-
waniem szarlatanerii publicystów. W interpretacji części z nich dotykająca również kraje bloku 

41 Przejdziemy się po krawędziach…; M. Wasiljew, S. Guszczew, W międzygwiezdnych przestworzach, „Przyjaźń” 
1959, nr 41; R. Doński, Zielone światło na transplanetarnym szlaku, „Świat” 1960, nr 5; Wrócę wczoraj, DŚ 1960, 
nr 8.
42 J. Segel, Siódmy kontynent, DŚ 1959, nr 301; M. Wasiljew, S. Guszczew, W księżycowym mieście…
43 Za 40 lat, TL, 18 XI 1957; Krótkotrwały lot człowieka…
44 Pół miliona rakiet i zmienimy klimat Ziemi, SM, 1 XII 1959; E. Karłowicz, Od kapłanów do Saturna, „Świat”, 
1960, nr 1.
45 ZSRR wystrzeli drugi sztuczny księżyc, SM, 9 X 1957.
46 Dokąd dolecimy?… Księżyce Marsa miały być pozostałościami po rasie, która miliony lat temu wyemigrowała 
ku gwiazdom (M. Wasiljew, S. Guszczew, Sztuczne satelity Marsa, „Przyjaźń” 1961, nr 24) lub niemającymi 
nawet stu lat obiektami militarnymi użytkowanymi w wojnie atomowej wybuchłej na tle sporów ideologicznych 
(A. Czarski, Phobos – strach, Deimos – groza, DŚ 1959, nr 283). Za „radzieckimi uczonymi” rozpowszechniano też 
teorię, jakoby meteoryt tunguski był należącym do „obcych” wehikułem o napędzie atomowym (S. Kwiatkowski, 
Czy Marsjanie lądowali w tajdze?, DŚ 1959, nr 301). Podobne teorie spiskowe często sekowano, piętnując ich 
rozpowszechnianie na Zachodzie, import niektórych ze Wschodu pozostawiając bez komentarza (np. R. Doński, 
Historie… nie z tego Księżyca, „Świat” 1959, nr 44).
47 S. Kwiatkowski, Wenusjanie są wśród nas?, DŚ 1959, nr 287; idem, Dlaczego napisałem o Adamskim?, DŚ 
1959, nr 303.
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wschodniego gorączka latających spodków miała wynikać ze sprawdzania przez kapitalistycz-
nych mocodawców „sugestywnego oddziaływania na ludność pewnych wiadomości”, swoistego 
trenowania skutecznej dezinformacji48.

W zwierciadle satyry
Astronautycznej scenerii używano do skomentowania bieżących problemów. Tematyka kos-

miczna gościła w gazetowym humorze rysunkowym, czasami przedrukowywanym z prasy zagra-
nicznej, w tym także zachodniej. Wiele karykatur dotyczyło politycznego aspektu astronautyki (np. 
gol strzelony Księżycem bramkarzowi-kapitaliście, Sputniki jako widmo komunizmu krążące już 
nad całym globem, profilaktyczne wstępowanie przez obcych do komunistycznej partii Marsa) 
lub nieobecnego w publicystyce wątku ateizującego – zestawiania przestrzeni międzygwiezdnej 
z chrześcijańskim niebem (aniołki i święci z namaszczeniem obserwujący sondy kosmiczne).

W ilustracjach rodzimych rysowników oprócz występującego stale pana Twardowskiego 
odbicie znajdowały kłopoty zaopatrzeniowe (gospodynie domowe starające się zrobić zakupy 
w przestrzeni kosmicznej), a także cechujące rodaków cwaniactwo i skłonność do prowadzenia 
nielegalnego handlu (postacie o podejrzanych rysach sprzedające tandetę Marsjanom). O ile deli-
katne kpiny z rzeczywistości PRL były dopuszczalne, o tyle nawet zawoalowana krytyka Związku 
Sowieckiego wywoływała interwencję cenzorów. Nakład numeru „Świata” został skonfiskowany 
z powodu nieopatrznie wydrukowanego rysunku Jana Lenicy. Przedstawiał on mężczyznę pozu-
jącego do zdjęcia w planszy z kosmicznym wehikułem. Spod tablicy wystawały dziurawe buty 
delikwenta, które cenzorzy uznali za walonki49.

Satyrę zamieszczano także w formie tekstowej. Proponowana przez redakcję „Świata” gra plan-
szowa o tematyce astronautycznej ośmieszała kłopoty zaopatrzeniowe, niską wydajność pracy i rozpo-
wszechnione pijaństwo50. Jeszcze srożej beształa przywary społeczeństwa, ale i fasadowość państwo-
wych kampanii propagandowych, prześmiewcza kronika partycypacji PRL w eksploracji pozaziemskiej 
przestrzeni. W wizji humorysty akcja „Kosmos” mimo zaangażowania czynników oficjalnych i pub-
licznej zbiórki kończy się fiaskiem: postępy grzęzną w nieprawidłowościach i biurokracji, a budowaną 
rakietę ostatecznie rozkradają bimbrownicy51. W tym samym numerze „Świata” Jan Brzechwa wyraził 
ulgę, że Łunnik 1 nie trafił w srebrny glob – w takim wypadku jego bajka o księżycowym locie, od 
roku czekająca na publikację wskutek powolności „drukarzy”, uległaby dezaktualizacji. Przy okazji 
poeta zrobił cierpką aluzję do „księżycowej” organizacji socjalistycznego handlu52.

Zakończenie
Piórami publicystów próbowano przekuć pierwsze sowieckie loty bezzałogowe w nowe paliwo 

dla podupadającej legitymizacji systemu. Dosięganie kosmosu oddziaływało na wyobraźnię, co 
starano się wyzyskać w celu pobudzenia społecznego entuzjazmu53. Rywalizacja ze Stanami Zjed-

48 O. Wołczek, „Ludzie z Marsa”, TL, 7 XII 1957; E. Karłowicz, Zagadki białej planety, „Świat” 1961, nr 9; Czy 
nad Związkiem Radzieckim przelatywał „latający talerz”?, „Przyjaźń Młodych” 1961, nr 16.
49 Fotografia dla potomnych, „Świat” 1957, nr 47; P. Machcewicz, Walonki o antyradzieckim ostrzu, „Mówią 
Wieki” 1999, nr 1.
50 Lu na księżyc!, „Świat” 1957, nr 51/52.
51 A. Dziatlik, Polacy budują rakietę kosmiczną, „Świat” 1959, nr 4.
52 J. Brzechwa, Księżyc i Ziemia, „Świat” 1959, nr 4.
53 Sfotografowanie drugiej strony Księżyca potrafi „zapalić nawet mikrowyobraźnię kołtuna”, zarówno zabobon-
nego prowincjusza, jak i zaślepionego gotówką kapitalisty – przekonywał publicysta (S. Brodzki, Komu Księżyc 
świeci, „Polityka” 1959, nr 52).
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noczonymi dodawała dynamiki astronautycznej propagandzie. Kwestię prymatu międzyblokowego 
rozstrzygano na łamach prasy, odwołując się do argumentów o pierwszeństwie oraz wielkości 
ekspediowanych poza atmosferę obiektów. Wątpliwości starano się rozwiewać utopijnymi wizjami, 
realne plany mieszano z futurystycznymi koncepcjami i sensacyjnymi hipotezami. Propaganda 
posługiwała się takimi taktykami komunikacyjnymi jak militarne metafory, woluntarystyczna 
monumentalizacja powodzeń i ukrywanie porażek.

Kosmiczne narracje były też jednak znakiem czasu. W latach stalinizmu żaden dziennikarz 
nie mógłby pomyśleć o popieraniu tez o sowieckich osiągnięciach opiniami z zachodniej prasy. 
W erze Sputników szacunek i podziw ze strony rywalizującego bloku stały się narzędziem perswa-
zyjnym w stopniu równoważnym z wywodami sowieckich akademików. Jednocześnie sceptykom 
przedstawiano możliwość prowadzenia własnej obserwacji pojazdów orbitalnych. Być może 
sternicy propagandy poszukiwali nowych środków dowodowych, czując, że w ubiegłych latach 
ich przekaz został skompromitowany zbytnim rozmijaniem się z rzeczywistością.

Wskazanie wpływu narracji prasowych na poglądy społeczeństwa na temat eksploracji kosmosu 
wymaga wielu pogłębionych badań. Wypada jednak zaznaczyć, że zestaw poruszonych wątków nie 
odzwierciedla proporcji recypowania: grono odbiorców „Trybuny Ludu” było znacznie mniejsze 
niż liczba czytelników „Świata”, a lektura tych dwóch tytułów mogła kształtować zgoła odmienne 
poglądy na temat zasięgu i perspektyw sowieckiej obecności w kosmosie. Przekaz prasowy na tak 
mocno upolityczniony temat nie był ujednolicony. Uważni czytelnicy mogli dojść do wniosku, 
że przed twórcami koncepcji ekspansji międzyplanetarnej stoi o wiele więcej trudności niż te 
rozwiązane przez konstruktorów Sputników i Łunników. Pewna autonomia redakcji pism i publi-
cystów wynikała zapewne nie tylko ze skomplikowania astronautycznej materii, trudniejszej przez 
to do podciągnięcia pod ideologiczny strychulec, lecz także, w nie mniejszym stopniu, z okresu, 
w jakim pojawiła się w prasie problematyka astronautyczna – popaździernikowa liberalizacja, 
chociaż już w bardzo ograniczonym zakresie, wciąż jeszcze trwała.
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Kwestia zjednoczenia Niemiec w publicystyce 
polskiej emigracji politycznej w Wielkiej 
Brytanii w latach 1970–1990

Przez wiele lat stosunki polsko-niemieckie były zdeterminowane przez wzajemną rywalizację 
i konflikty. Zakończenie II wojny światowej przyniosło podział Niemiec na dwa państwa, dla 
Polski zaś oznaczało początek sowieckiej dominacji. Dla rządzących Polską Ludową podział 
Niemiec był gwarancją bezpieczeństwa granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej1. 

Wśród części Polaków pozostających po wojnie na wychodźstwie w Wielkiej Brytanii również 
panowało przekonanie, że podział Niemiec stanowi gwarancję nienaruszalności polskiej granicy 
zachodniej. Z kolei część emigrantów wyrażała swoje wsparcie dla polityki unifikacyjnej pro-
wadzonej przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. Istniała też grupa pośrednia, która byłaby 
w stanie zaakceptować zjednoczenie państw niemieckich pod warunkiem uznania przez nowe 
Niemcy powojennych granic. 

Każde z liczących się na emigracji stronnictw miało własny organ prasowy, na którego łamach 
wyrażało swe stanowisko wobec bieżących wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych. 
Publikowane w tych czasopismach teksty, niejednokrotnie autorstwa czołowych przedstawicieli 
partii, odzwierciedlały poglądy danego ugrupowania. Drukowano też komentarze osób luźno 
związanych ze stronnictwem lub uwagi polemiczne. Analiza tej publicystyki pozwala określić 
nastawienie danej grupy m.in. do problemu niemieckiego – wizji stosunków polsko-niemieckich 
i ewentualności zjednoczenia dwóch państw niemieckich. 

Na postawę polskiej emigracji politycznej wobec Niemiec jako państwa i Niemców jako narodu 
wpływało wiele czynników. Zdecydowanie najpoważniejszym był niemiecki rewizjonizm. Brak 
jednoznacznego potwierdzenia przez polityków RFN nienaruszalności granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej zaciążył na wzajemnych stosunkach do tego stopnia, że trudno mówić o jakichkol-
wiek relacjach między działającym w Londynie rządem polskim na uchodźstwie a rządem RFN. 
Kontakty ograniczały się do wydawania przez polski rząd emigracyjny not protestacyjnych przy 
okazji kolejnych wypowiedzi lub wydarzeń, które Polacy uważali za rewizjonistyczne2. 

Kolejną nie mniej ważną kwestią ciążącą nad wzajemnymi relacjami była sprawa szeroko 
pojętego rozliczenia się z przeszłością. Akceptacja dla zjazdów organizowanych przez byłych 
esesmanów, skandalicznie niskie wyroki dla zbrodniarzy wojennych, zgoda na działalność nacjona-
listycznej Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, 
NPD), nauczanie w szkołach historii w duchu „rewizjonistycznym” i używanie map podkreśla-
jących tymczasowość powojennych granic Europy – wszystko to budziło nieufność Polaków 

1 J. Fiszer, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970–1989 – uwarunkowania i bilans [w:] Stosunki polsko-
-niemieckie w latach 1970–1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju, red. J. Holzer, J. Fiszer, Warszawa 1998, 
s. 12.
2 P. Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej, seria: „Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, t. 2, 
Warszawa 1999, s. 248.
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i prowadziło do zadrażnień3. Przedmiotem konfliktu stała się także kwestia mniejszości niemieckiej 
w Polsce oraz sprawa odszkodowań i rent dla prześladowanych na tle narodowościowym i wywie-
zionych na roboty przymusowe do Rzeszy. 

Wśród wymienionych zagadnień najważniejszy był jednak problem zjednoczenia Niemiec, 
do którego polska emigracja miała zróżnicowane nastawienie. Podstawowym pytaniem, na które 
zwrócił uwagę m.in. Krzysztof Turowski, była kwestia zasięgu zjednoczenia. Rząd zachodnionie-
miecki powtarzał hasła o reunifikacji Niemiec, w języku angielskim istnieje zaś różnica między 
słowem unification, które oznacza zjednoczenie w obecnych granicach, a reunification, które dla 
Niemców było równoznaczne z powrotem do granic z 1937 r.4 Nasuwało się więc pytanie o kształt 
zjednoczenia – jakie ziemie miałoby ono objąć i jak oddziaływać na sprawy polskie. Czy leżało 
ono w interesie państwa polskiego i odzyskania przez nie pełnej wolności, czy też niosło ze sobą 
zagrożenie dla polskiej państwowości i suwerenności?

W 1969 r. dojście do władzy koalicji Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands, SPD) i Wolnej Partii Demokratycznej (Freie Demokratische Partei, FDP) 
(liberałowie) otworzyło nowy rozdział we wzajemnych relacjach polsko-zachodnioniemieckich. 
Rozpoczęta przez kanclerza Willy’ego Brandta nowa polityka względem państw wschodnich, 
określana mianem Ostpolitik, miała na celu wzajemne odprężenie i nawiązanie stosunków dyplo-
matycznych z tymi krajami. Jednym z rezultatów wielomiesięcznych negocjacji było zawarcie 
7 grudnia 1970 r. traktatu normalizującego stosunki między PRL a RFN, w którym znalazł się 
też fragment o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Choć sama umowa nie zawierała uznania 
granicy de iure, to jednak RFN zobowiązała się ją respektować do czasu powstania zjednoczonego 
państwa niemieckiego. Wydawałoby się, że została usunięta największa przeszkoda na drodze do 
porozumienia polsko-niemieckiego. Jednak debata przy okazji ratyfikowania traktatów wschod-
nich, uchwalona przy tej okazji deklaracja, a także wypowiedzi polityków – zarówno rządowej 
koalicji, jak i opozycyjnej CDU/CSU – doprowadziły do odrodzenia obaw i dystansu względem 
zachodniego sąsiada.

Rząd polski na uchodźstwie patrzył na  RFN głównie przez pryzmat rewizjonizmu, natomiast 
do kwestii zjednoczenia podchodził bardzo ostrożnie. Po podpisaniu traktatu polsko-niemieckiego 
polscy politycy emigracyjni zdawali sobie sprawę z konieczności podjęcia rozmów z zachod-
nim sąsiadem Polski. O obawach wśród Polaków świadczyło m.in. zamieszanie, jakie powstało 
w „polskim” Londynie w 1975 r., gdy społeczność dowiedziała się o spotkaniu polskich władz na 
uchodźstwie z niemieckim parlamentarzystą i przewodniczącym Związku Wypędzonych – Her-

3 S. Marcinkowski, Bez złudzeń, „Myśl Polska” [dalej: „MP”] 1981, nr 15/17, s. 6. Zgodnie z duchem traktatu 
z 7 XII 1970 r. powołano mieszaną komisję podręcznikową pod auspicjami UNESCO, która opracowała i podpisała 
wykaz 20 zaleceń dla historyków i geografów. Stefan Marcinkowski podkreślał, że Niemcy nie wprowadzili tych 
zaleceń. Powołali komisję złożoną tylko z Niemców i opracowali zalecenia uwzględniające jedynie niemiecki 
punkt widzenia. Na mapach niemieckich „zaczął kwitnąć w pełni rewizjonizm”, a od 1981 r. zgodnie z prawem 
drukowano atlasy przedstawiające granice Niemiec z 1937 r.: Berlin Zachodni jako część RFN, niejednoznacznie 
zaznaczoną granicę między RFN a NRD, a nazwy wszystkich miast, jakie kiedykolwiek były we władaniu Niemiec, 
zapisywano po niemiecku (W. Markiewicz, Wpływ Ostpolitik RFN na postawę i ustalenia Polsko-Niemieckiej 
Komisji Podręcznikowej [w:] Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego. Polska, ZSRR, NRD, 
Czechosłowacja, Węgry, red. J. Fiszer, J. Holzer, Warszawa 2004, s. 138). Zalecenia komisji odrzuciły: Bawaria, 
Badenia-Wirtembergia i Szlezwik-Holsztyn (D. Bingen, Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski. Od Adenauera 
do Kohla 1949–1991, tłum J.J. Węc, Kraków 1997, s. 187). Używanie niemieckich nazw miejscowości położonych 
na terenach poniemieckich przez wiele lat wywoływało wśród Polaków oskarżenia o rewizjonizm. Dopiero po pod-
pisaniu układów polsko-niemieckich z 1990 i 1991 r. tę sprawę zaczęto traktować pragmatycznie – w niemieckich 
dokumentach funkcjonują nazwy niemieckie, w polskich zaś – polskie.
4 K. Turowski, Tradycyjna przyjaźń i trudna rzeczywistość, „Trybuna” 1990, nr 64, s. 17–18.
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bertem Czają5. Rozmowy z czołowym przedstawicielem rewizjonistów ostro skrytykowało Stron-
nictwo Narodowe, nazywając je co najmniej błędem politycznym. Polska Partia Socjalistyczna na 
łamach kwartalnika „Zew” w łagodniejszym tonie pisała o nieporozumieniu i braku ostrożności6. 
Ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Hełczyński, który brał udział w spotkaniu, 
zaskoczony gwałtowną reakcją, próbował uspokoić nastroje. Twierdzenia o niemieckim zagrożeniu 
dla polskiej granicy komentował jako przesadzone i bezzasadne. 

O potrzebie rozmów i kontaktów z władzami zachodnioniemieckimi był przekonany premier 
Kazimierz Sabbat. Pod koniec lat siedemdziesiątych starał się on nawiązać kontakty z czołowymi 
politykami RFN, dystansując się jednocześnie od kół rewizjonistycznych. 14 czerwca 1980 r. 
podczas posiedzenia Rady Narodowej RP Sabbat stwierdził, że podział Niemiec jest korzystny dla 
polskich interesów. Jego zdaniem istnienie dwóch państw pozwoliło RFN zbliżyć się do Zacho-
du i doprowadzić do zmian w psychice narodu. Podkreślał jednak, że ze względów moralnych 
i politycznych polska polityka niepodległościowa nie może zaakceptować trwałego podziału 
i odmawiać narodowi niemieckiemu prawa do jedności i wolności. Wprost przeciwnie, uważał, 
że Polacy powinni popierać dążenia zjednoczeniowe Niemców, ale pod warunkiem porzucenia 
przez nich dwuznacznej interpretacji układu z grudnia 1970 r.7

Nastawienie środowisk rządzących odzwierciedlały także m.in. artykuły zawarte w organie 
prasowym rządu RP na uchodźstwie – dwutygodniku „Rzeczpospolita Polska”. Przypominano 
oficjalne stanowisko rządu RFN, że ustalenie ostatecznych granic nastąpi w traktacie pokojowym 
po zjednoczeniu Niemiec, a do tego czasu mają być zachowane traktaty wschodnie. Nie margi-
nalizowano przy tym rewizjonistycznych wypowiedzi członków zachodnioniemieckiego rządu. 
Przytoczono m.in. słowa polityka CDU Heinricha Windelena (ministra spraw ogólnoniemieckich 
w rządzie federalnym), że kto mówi „o granicy na Odrze i Nysie jako ostatecznej, mówi o bezpra-
wiu”, oraz wiceprezydenta Bundestagu Richarda Stücklena (Christlich-Soziale Union in Bayern, 
CSU, Chrześcijańska Unia Społeczna w Bawarii), który oświadczył, że „tereny na wschód od 
Odry i Nysy będą włączone do procesu zjednoczenia Niemiec”8.

Do szeroko pojętej kwestii niemieckiej największą wagę przykładał Oddział Rady Narodowej 
w Niemczech. Działacz i późniejszy przewodniczący Rady, Ludwik Frendl, w jednym ze swych 
artykułów stwierdził, że Polska będzie popierać zjednoczenie Niemiec, jeśli te uznają granicę za 
nienaruszalną9. Cytowane w „Rzeczpospolitej Polskiej” oświadczenie Oddziału Rady Narodo-
wej w Niemczech głosiło, że naród niemiecki ma prawo do samostanowienia o swoim losie i do 
zjednoczenia „w zamian za ostateczne i bezwarunkowe uznanie przez Niemcy prawa Polski do 
życia w bezpiecznych granicach na Odrze i Nysie – Niepodległa Polska będzie mogła pogodzić 
się z faktem zjednoczenia Niemiec […] pojednanie po tragicznym okresie lat 1939–1945 może 
nastąpić tylko na bazie definitywnego uznania granicy na Odrze i Nysie”10. 

To stanowisko powtórzył we wrześniu 1989 r. minister spraw zagranicznych rządu na uchodź-
stwie Zygmunt Szkopiak, który poparł zjednoczenie za cenę bezwarunkowego uznania granicy na 

5 A. Friszke, Życie polityczne emigracji, seria: „Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, t. 1, Warszawa 1999, 
s. 388–389.
6 J.K. Danel, Londyńskie reperkusje spotkania z Herbertem Czają, „W Sieci Historii” 2017, nr 5, s. 47; K. Tar-
ka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990, Warszawa 2003, 
s. 274–276.
7 K. Tarka, Emigracyjny rząd RP o zjednoczeniu Niemiec, „Tydzień Polski” [dalej: „TP”] 2004, nr 43, s. 2–3; 
idem, Emigracyjna dyplomacja…, s. 276–277.
8 W. Olejnik, Przegląd prasy krajowej, „Rzeczpospolita Polska” 1983, nr 7, s. 4.
9 L. Frendl, Szanse pojednania polsko-niemieckiego, „Rzeczpospolita Polska” 1982, nr 6, s. 5.
10 Oddział Rady Narodowej w Niemczech, „Rzeczpospolita Polska” 1981, nr 1, s. 5.
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Odrze i Nysie Łużyckiej. Gdy zaś zjednoczenie stawało się faktem, wypowiadał się za polskim 
uczestnictwem w konferencji dwóch państw niemieckich i czterech mocarstw11.

Do wizji zjednoczenia Niemiec negatywnie odnosił się powstały po wojnie Polski Ruch 
Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja”, którego przywódcą i najaktywniejszym publicy-
stą był Rowmund Piłsudski12. Oceniając rolę granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, PRW „NiD” 
stwierdzał, że ma ona trojakie znaczenie: zwiększa zależność żywnościową Niemiec od dostaw 
z zagranicy, odbiera im kontrolę nad Europą Wschodnią i sposobność prowadzenia napastniczej 
polityki oraz umożliwia przyszłej Federacji Państw Środkowo-Wschodniej Europy samodzielność 
gospodarczą13. 

Organem wydawniczym PRW „NiD” była „Trybuna”. W opublikowanej przez pismo rezolucji, 
uchwalonej podczas zebrania Rady Federacji Ruchów Demokratycznych, znalazło się odnie-
sienie do podpisanego w grudniu 1970 r. układu o normalizacji stosunków między PRL a RFN. 
Komentując deklarację uchwaloną przez Bundestag przy okazji ratyfikacji układów wschodnich, 
stwierdzono, że przekreśla ona nadzieje na dobrosąsiedzkie stosunki i oparcie relacji na wzajem-
nym zaufaniu. Choć przyjęta deklaracja nie była istotna z punktu widzenia prawa międzynarodo-
wego, miała jednak „dużą wagę polityczną jako wyraz intencji niemieckich na przyszłość, gdyby 
powstały warunki dla ich realizacji” na wypadek zjednoczenia Niemiec i zawierania z nimi trak-
tatu pokojowego. W ustępie odnoszącym się do traktatu z grudnia 1970 r. stwierdzono, że układ 
„nie stwarza żadnej podstawy prawnej dla istniejących dziś granic”. Dalej pisano, iż deklaracja 
potwierdziła jedynie „słuszność poglądu, że zjednoczenie Niemiec stanowiłoby zagrożenie dla 
polskiej granicy zachodniej” i przekreśliła w dużym „stopniu nadzieję, że układ z RFN zmniejszy 
dotychczasową zależność Polski od Rosji w sprawie utrzymania tej granicy”14.

Piłsudski uważał, że choć układ z 1970 r. gwarantuje obecny stan granic, to nie rozwiewa obaw 
co do przyszłości zjednoczonego państwa niemieckiego. Według niego dla trwałości granicy na 
Odrze i Nysie większe znaczenie miało „utrzymanie obecnego podziału dawnej Rzeszy na dwa 
państwa niemieckie NRF i NRD” niż zobowiązania traktatowe. W opinii publicysty zjednoczenie 
Niemiec przyniosłoby odrodzenie aspiracji rewizjonistycznych, które stanowiłyby realne niebez-
pieczeństwo. Wizję zjednoczenia na wiele lat odsunęły umowy RFN–NRD, co według Piłsud-
skiego miało „kapitalne znaczenie” dla utrwalenia granicy na Odrze i Nysie. Przywódca PRW 
„NiD” podkreślał, że jedność państwowa Niemiec została narzucona przez czynniki polityczne 
i dynastię Hohenzollernów, a nie wskutek naporu mas społecznych. Okres, gdy naród niemiecki 
żył w dziesiątkach słabych organizmów państwowych, „był okresem największego rozwoju jego 
wartości humanistycznych i największego wkładu do kultury i cywilizacji europejskiej”. Oceniając 
społeczeństwo niemieckie, Piłsudski stwierdził, że jest ono bardziej podatne na „demoralizujący 
wpływ posiadania wielkiej władzy czy siły”, a jedność państwowa i potęga militarna „wyzwoliły 
w narodzie niemieckim najgorsze instynkty szowinistyczno-imperialistyczne, które nabrały roz-
miarów monstrualnych i cech prawie psychopatycznych w okresie Trzeciej Rzeszy”. W odniesieniu 
do NRD pisał, że „utrzymanie odrębności państwowej NRD nie oznacza bynajmniej, aby miała 

11 K. Tarka, Emigracyjny rząd RP o zjednoczeniu Niemiec…, s. 3.
12 A. Siomkajło, Piłsudski Rowmund [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 4, red. K. Dopierała, Toruń 
2005, s. 71.
13 J. Radomyski, Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja”, Londyn, b.d.w., s. 29; A. Trudzik, 
Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” i jego organ prasowy „Trybuna”. Dzieje ruchu, periodyku 
i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD”, Warszawa 2009, s. 149. O roli granicy polsko-niemieckiej 
pisał już w 1954 r. Zbigniew Jordan, którego rozprawa przyczyniła się do bliższego zrozumienia polskiej racji 
stanu przez społeczeństwa zachodnie (Z. Jordan, Linia Odry i Nyssy w polityce Zachodu, Londyn 1954).
14 Ocena sytuacji międzynarodowej przez FRD, „Trybuna” 1972, nr 11, s. 19, 23–24; A. Trudzik, Polski Ruch 
Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja”…, s. 136–137. 
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być ona zawsze państwem komunistycznym […] los NRD w tym zakresie jest bowiem ściśle 
związany z losem pozostałych krajów satelickich”15.

Podobne zdanie na ten temat miał Antoni Pospieszalski, wieloletni dziennikarz i publicysta 
w Sekcji Polskiej BBC, którego artykuły często ukazywały się w „Trybunie”. Twierdził on, że 
Niemcy nie porzucili myśli o zjednoczeniu, nawet podpisując układ z NRD, ponieważ Fede-
ralny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe uznał to za możliwy pierwszy krok na drodze do 
zjednoczenia. Choć zaakceptowano istnienie dwóch państw niemieckich, to wciąż istniał jeden 
naród niemiecki. Według Pospieszalskiego Niemcy cały czas utrzymywali jakąś rozwodnioną 
teoretyczną formę jedności (prawo do obywatelstwa RFN, wielomilionowe kredyty, brak barier 
celnych, korzystanie przez NRD z przywilejów gospodarczych członków Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej). Dla Niemców „dążenie do zjednoczenia to nie nacjonalizm, ale najzwyklejszy 
obowiązek patriotyczny […] skoro podział Niemiec jest wynikiem podziału Europy, polityka 
odprężenia dążąca do zniesienia podziału Europy zmierza też eo ipso do przezwyciężenia podziału 
Niemiec”. Jednak według Pospieszalskiego, z lektury prasy niemieckiej wynika, że potęgi zjed-
noczonych Niemiec najbardziej boją się sami Niemcy: „są Niemcy, którzy boją się pokusy, jaką 
taka nadmierna potęga mogłaby być dla innych Niemców”16.

Drugim ośrodkiem negatywnie nastawionym wobec wizji zjednoczenia Niemiec było środo-
wisko publicystów związanych z proreżymowym czasopismem „Kronika”. Tytuł ukazywał się 
w Londynie, lecz od śmierci redaktora Bolesława Świderskiego w 1968 r. zaczął tracić na znaczeniu, 
a w 1972 r. przestał wychodzić17. W artykułach ukazujących się na łamach tygodnika głos zabierali 
nie tylko emigranci z Wielkiej Brytanii, lecz także publicyści krajowi. Wypowiadali się oni zde-
cydowanie przeciw zjednoczeniu, twierdząc, że podział Niemiec jest korzystny dla Europy, która 
jest wręcz zadowolona z istniejącej sytuacji18. Jeden z głównych ekspertów tygodnika od spraw 
niemieckich, Leszek Kirkien, popierał istnienie dwóch państw niemieckich, uważając, że NRD 
odgrywa rolę buforu zabezpieczającego przed ewentualną agresją niemiecką. Kirkien dodawał, że 
zjednoczenie byłoby pierwszym krokiem do odrodzenia się Prus, Polska zaś nie zdoła utrzymać ziem 
zachodnich bez porozumienia polsko-rosyjskiego, gdyż cały Zachód jest sojusznikiem Niemiec19.

Trzecim ośrodkiem, dla którego zjednoczenie Niemiec było sprzeczne z polską racją stanu, 
było Stronnictwo Narodowe. Na łamach organu prasowego SN – „Myśli Polskiej” – swoje artykuły 
publikowali czołowi działacze ruchu. Byli oni zdecydowanie przeciwni idei zjednoczenia oraz 
koncepcji wspólnej walki polsko-niemieckiej o jej urzeczywistnienie20. Krytykowali też kontakty 
polskich władz na uchodźstwie z niemieckimi rewizjonistami (spotkanie w Londynie Herberta Czai 
i prezydenta Stanisława Ostrowskiego), które były później wykorzystywane przez Niemców jako 
gest poparcia dla silnych i zjednoczonych Niemiec21. Endecy uważali, że zjednoczenie Niemiec 

15 R. Piłsudski, Stosunki polsko-niemieckie, „Trybuna” 1978, nr 30, s. 3–8; idem, Sprawa jedności państwowej 
Niemiec, „Trybuna” 1984, nr 48, s. 18–19; R. Juchnowski, Rowmund Piłsudski 1903–1988. Koncepcje polityczne 
i społeczne, Wrocław 2009, s. 205–213.
16 A. Pospieszalski, Czy grozi zjednoczenie Niemiec?, „Trybuna” 1979, nr 32, s. 6–10.
17 K. Tarka, Jest tylko jedna Polska. Bolesław Świderski – emigrant w służbie Polski Ludowej, „Pamięć i Spra-
wiedliwość” 2007, nr 1 (11), s. 306–307.
18 E. Męclewski, Bilans niemiecki anno 1971, „Kronika” 1971, nr 14/15, s. 3.
19 L. Kirkien, Le Roman de la Rose, „Kronika” 1970, nr 5, s. 2; W. Górski, Czarna lista, „Kronika” 1970, nr 2, 
s. 1, 8.
20 T. Hobler, Fałszywa orientacja, „MP” 1978, nr 13/14, s. 3. Sprzeciwiano się tezie, że droga do niepodległości 
Polski i zjednoczenia Niemiec wiedzie przez wzajemny sojusz. Polska nie musi być niepodległa, ale jedynie 
zbuntowana, by Niemcy mogły się zjednoczyć.
21 Politicus, Pakt z rewizjonistami niemieckimi, „MP” 1975, nr 4/6, s. 1, 6; A. Dargas, Kraj i emigracja czekają 
na odpowiedź, „MP” 1975, nr 7/8, s. 1.
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nie leży ani w interesie Polski, ani świata, a państwa zachodnie obawiają się odrodzenia „potęgi 
gospodarczej i militarnej Niemiec zjednoczonych”22. Do polityki wschodniej RFN narodowcy 
podchodzili nieufnie (podobnie jak do współpracy z blokiem wschodnim), widząc w niej narzę-
dzie do osiągnięcia zjednoczenia i „oswojenia Polaków z niemieckimi nadziejami na Wschodzie 
Europy”23. Uważali też, że połączenie RFN z NRD stanowi cel minimalny, jest tylko etapem na 
drodze do rewindykacji terenów wschodnich24.

Według Stefana Marcinkowskiego, jednego z czołowych publicystów „Myśli Polskiej”, współ-
założyciela i wieloletniego prezesa Polskiego Związku Ziem Zachodnich w Ameryce, zachod-
nioniemieckie wsparcie dla NRD służyło temu, by zmniejszyć choćby materialne różnice między 
obiema częściami Niemiec. Państwa niemieckie starały się zbudować połączenie gospodarcze, 
które umożliwiłoby im jak najszersze wykorzystanie możliwości współpracy, nie tylko na polu 
ekonomicznym25. Skrzętnie odnotowywano wszelkie wystąpienia znaczących zachodnioniemiec-
kich polityków, posłów, ministrów i osób związanych z kołami rządowymi, które świadczyły 
o braku dobrej woli i intencji porozumienia w sprawie granicy. Szukano też jednak w Niemczech 
osób Polsce przyjaznych i głosów przychylnych polskiemu stanowisku (m.in. przytoczono wypo-
wiedzi historyka z Kolonii – Andreasa Hillgrubera)26. W swej argumentacji przeciw zjednoczeniu 
Niemiec narodowcy podkreślali m.in. znaczenie charakteru narodowego Niemców, który nie uległ 
zmianom, „ich grunt, ich baza kulturalno-narodowa, ich aspiracje zjednoczeniowe »ein Volk, ein 
Reich«, ich tendencje rewizjonistyczne są wciąż żywe”. Zwracano także uwagę na utrzymującego 
się ducha niemieckiego militaryzmu27.

Najszerzej o stosunkach polsko-niemieckich i zagrożeniu związanym ze zjednoczeniem Nie-
miec pisali Wacław Całus i Leszek Roman Jasieńczyk Krajewski. Całus był przewodniczącym 
Komitetu Politycznego SN. Według niego, choć RFN dążyła do zjednoczenia, to pośrednio nawo-
ływano, by nastąpiło ono w granicach z 1937 r. Zdając sobie sprawę z niesprzyjającej sytuacji 
międzynarodowej, RFN trzymała kwestię niemiecką jako otwartą, wciąż domagając się traktatu 

22 O tym należy pamiętać, „MP” 1970, nr 4/5, s. 1, 6; S. Marcinkowski, Dialog polsko-niemiecki?, „MP” 1978, 
nr 15/16, s. 1–2; Zachodnia granica Polski, „MP” 1988, nr 5/6, s. 8; W.F. Całus, Niepodległa Polska czy Mit-
teleuropa, „MP” 1980, nr 7/8, s. 2; idem, Strategia jednoczenia Niemiec, „MP” 1984, nr 17/18, s. 1–2. Wacław 
Całus przytoczył w swym artykule zdanie niemieckiego historyka Eberharda Schulza, według którego Stany 
Zjednoczone i ZSRR były największymi przeciwnikami unifikacji. Przyjęcie zaś RFN do NATO i EWG miało na 
celu odciągnięcie ich od idei zjednoczenia.
23 Motywy kanclerza Brandta, „MP” 1970, nr 19, s. 1; E. Kozłowski, Nowy rozdział w stosunkach polsko-nie-
mieckich, „MP” 1971, nr 16/17, s. 3; W.F. Całus, Groźne inspiracje, „MP” 1984, nr 22/23, s. 2. Według Całusa 
część Polaków uległa argumentacji niemieckiej, skoro pojawiły się głosy popierające zjednoczenie jako leżące 
w interesie Polski. Skrytykował on też tezę, że obywatele zgodnie żyjących państw sąsiednich winni mieć prawo 
„do osiedlania się w wybranym miejscu”. Taka deklaracja otwierałaby „drogę do rekolonizacji naszych Ziem 
Zachodnich w przyszłości we wszystkich dziedzinach – demograficznej, przemysłowej, gospodarczej”.
24 R. Jasieńczyk, Zagadka Niemiec, „MP” 1976, nr 7/8, s. 2; S. Marcinkowski, Gra o Niemcy, „MP” 1979, nr 5/6, 
s. 2. Marcinkowski obawiał się, że Sowiety zaoferują Niemcom zjednoczenie w zamian za neutralizację.
25 A. Zaćmiński, Marcinkowski Stefan [w:] Encyklopedia polskiej emigracji…, s. 250; S. Marcinkowski, Niemcy 
Zachodnie – Niemcy Wschodnie, „MP” 1983, nr 16/17, s. 4; idem, Zjednoczenie znów na agendzie, „MP” 1984, 
nr 3/4, s. 5.
26 Idem, Zjednoczenie znów na agendzie… Rewizjonistyczne wypowiedzi Friedricha Zimmermanna, Franza 
Josepha Straussa, Herberta Hupki wywoływały niepokój wśród działaczy narodowych. Z wyraźnym zadowoleniem 
przyjęto natomiast stanowisko Andreasa Hillgrubera, który podczas międzynarodowego sympozjum historyków 
na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oświadczył, że wyraźne zaznaczenie, iż zjednoczenie ma objąć NRD, Berlin 
i RFN, pomoże wydostać się polityce Zachodu ze ślepej uliczki, a „prawo Niemiec do samostanowienia stosowało 
się tylko do terenów, które były Niemcom przydzielone przez aliantów”.
27 J. Baraniecki, Niemcy w 1982, „MP” 1982, nr 7/10, s. 10; W.F. Całus, Groźne inspiracje…
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pokojowego28. Według Całusa wszystkie partie w RFN były „zgodne co do konieczności zjed-
noczenia dwóch państw niemieckich i rewizji granic wschodnich”, różniły się jedynie metodami 
osiągnięcia tego celu: chrześcijańska demokracja (Christlich Demokratische Union Deutschlands, 
CDU) chciałaby bazować na relacjach z państwami Zachodu, a SPD – na stosunkach z państwami 
Europy Środkowo-Wschodniej. „Z polskiego punktu widzenia nie jest ważne, która z partii będzie 
rządziła NRF, bo każda z nich dąży do tego samego celu, chociaż każda inną drogą”29. 

Koalicje rządowe prowadziły także spójną politykę wewnętrzną, utrzymując Niemców 
w świadomości, że są jednym narodem, stwarzając warunki do kontaktów między obywatelami 
i instytucjami. Celom tym służyły: rozbudowa służby pocztowej i telefonicznej, rozwój turystyki 
między dwoma państwami, próby wspólnych działań w dziedzinie kulturalnej i ekologicznej30. 
Największe obawy Całus wiązał z potencjałem ekonomicznym i ludnościowym zjednoczonych 
Niemiec. Obawiał się sąsiedztwa z 60-milionowym państwem, o silnej gospodarce, „z najbar-
dziej nowoczesnym przemysłem i potencjalnie groźną i potężną siłą militarną”. Wątpił, by takie 
mocarstwo mogło funkcjonować w ramach EWG ze względu na „hegemonistyczne tendencje 
dysproporcjonalnie silnego członka”31.

W 1988 r. kanclerz RFN Helmut Schmidt tak mówił o szansach na zjednoczenie: „Niemcy 
nie muszą tracić nadziei, że znajdą się kiedyś pod wspólnym dachem. Obecna jednak generacja 
musi żyć w podzielonych Niemczech”32. Nikt wówczas nie przypuszczał, że rok później runie mur 
rozdzielający obie części Berlina. Wacław Całus zauważył, że choć państwa zachodnie i super-
mocarstwa były niechętne planom zjednoczenia Niemiec z uwagi na swoje bezpieczeństwo, „ich 
opór słabnie i usiłują one przynajmniej odłożyć ten akt do czasu wytworzenia się bardziej stabil-
nych struktur politycznych w Europie”. Zachodnich członków koalicji antyniemieckiej oskarżył 
o krótkowzroczną politykę i „mdłe” protesty przeciw ignorowaniu przez RFN Aktu końcowego 
z Helsinek i prowadzonej polityce faktów dokonanych. Według Całusa Deutschlandpolitik była 
wytworem jedynie elit politycznych, a niechęć wobec zjednoczenia istniała początkowo także 
w samej NRD. Dopiero propaganda CDU i kanclerza Kohla oraz obietnice wsparcia finansowego 
zmieniły ten stan rzeczy33. Całus rozważał, czy „jest możliwe, aby w sfederowanej Europie było 
można kontrolować nacjonalistyczną politykę Niemiec”, skoro „przeprowadziła ona swe postulaty 
wobec opozycji reszty członków Wspólnoty jeszcze nie sfederowanej”34.

Głębokiej analizy problemu zjednoczenia Niemiec dokonał Jasieńczyk – stwierdził, że nie ma 
podstaw ani gwarancji, by przypuszczać, że zjednoczone Niemcy przestaną być źródłem nowych 
zagrożeń. Wyrażał on obawę, że w połączonym państwie odżyje kult wojny. Powątpiewał też, czy 

28 Zachodnia granica Polski, „MP” 1988, nr 5/6, s. 8; W.F. Całus, Dwa państwa niemieckie, „MP” 1987, nr 1/2, 
s. 1–2.
29 W.F. Całus, Dwa państwa niemieckie, „MP” 1985, nr 6/7, s. 2 (w „MP” ukazały się dwa artykuły tego autora 
pod tym samym tytułem, w 1985 i 1987 r.). Niemcy zachodnie potraktowały swoje członkostwo w NATO, EWG 
i sojusz z Francją jako środek, „przy pomocy którego ich oddziaływanie na kraje bloku wschodniego będzie 
znacznie skuteczniejsze”. Dla CDU „wartość zjednoczonej Europy jest mierzona jej przydatnością do przepro-
wadzenia zasadniczego celu zjednoczenia Niemiec”. SPD zawarła zaś układy z partiami komunistycznymi, które 
miały wejść w życie, gdy socjaldemokracja wygra wybory. Liczono na to, że taka współpraca stworzy strefę bloku 
państw w Europie Środkowej „stopniowo zlewającego się z NRF” (idem, Nowy kształt problemu niemieckiego, 
„MP” 1988, nr 22/23, s. 2).
30 Idem, Dwa państwa niemieckie, „MP” 1987, nr 1/2, s. 1–2.
31 Idem, Niemcy o kwestii niemieckiej, „MP” 1987, nr 20/23, s. 2–3.
32 Przed i po kongresie CDU, „MP” 1988, nr 13/17, s. 9.
33 W.F. Całus, Strategia jednoczenia Niemiec, s. 1–2; idem, Niemcy Wschodnie, „MP” 1989, nr 20/21, s. 1–2. 
Według Całusa początkowo na manifestacjach nie pojawiały się hasła reunifikacji, ale jedynie podjęcia dialogu 
i umożliwienia swobodnego podróżowania między dwiema częściami Niemiec.
34 Idem, Atmosfera niepewności w Europie, „MP” 1990, nr 1/4, s. 2.
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obecny podział Niemiec uda się utrzymać w ramach rokowań Wschód–Zachód. Problem Niemiec 
uważał za centralny punkt „każdej koncepcji pokoju w Europie. Niemcy podzielone będą tylko 
dopóty, dopóki wojska rosyjskie (czy sprzymierzone) będą na ich granicy. Będą też one do tego 
czasu narodem motywowanym jedną misją: odzyskania jedności. […] Będą to Niemcy rewizjo-
nistyczne. Niemcy zjednoczone będą pierwszą potęgą w Europie. Czy duch pruski w nich znowu 
zatriumfuje? Prawdopodobnie. Wynika więc z tego, że: albo trzeba utrzymać na zawsze (lub na 
b. długo) podział Niemiec, przy całej pewności, że się tym podtrzymuje ich tradycyjne, zaborcze 
nastawienie, albo trzeba tak uformować układ sił w Europie, by nawet zjednoczone Niemcy nie 
mogły marzyć o powtórzeniu »Drang nach Osten«”. Jasieńczyk uznał, że druga opcja jest znacz-
nie bardziej realna i zjednoczenie jest możliwe jedynie w przypadku pokojowego „rozwiązania 
konfrontacji Wschód–Zachód”. Swoje rozważania kończył stwierdzeniem, że „zagadka Niemiec, 
narodu patologicznie zaborczego, da się rozstrzygnąć tylko w układzie długotrwałego pokoju, 
w którym nowe pokolenia wyrosłyby w poczuciu innych, lepszych ideałów i w nowej misji, 
uniwersalnej, budowania zamiast burzenia”35.

Na łamach „Myśli Polskiej” opublikowano także list wieloletniego działacza SN Jędrze-
ja Giertycha. Został on skreślony z listy członków ugrupowania w 1961 r., w odpowiedzi na 
komentarze dotyczące „afery Bergu” i opublikowanie na łamach paryskich „Horyzontów” listu 
otwartego do I sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego36. Giertych przewidywał, 
że nastąpi zbliżenie i pogodzenie dwóch państw niemieckich; ostatecznie utworzą one jeden blok, 
który „będzie prowadził jedną politykę”. Giertych zdecydowanie przeciwstawiał się odrodzeniu 
niemieckiej potęgi, która „będzie bardzo groźna dla Polski. Będzie groźna nie dlatego, że będzie 
chciała odzyskać Wrocław i Szczecin – nie w tym rzecz. Będzie groźna dlatego, że będzie chciała 
całą Polskę sobie podporządkować i zdławić ją w swoim uścisku”. Giertych zresztą wielokrotnie 
podkreślał, że Niemcy „są naszym wrogiem głównym, bez względu na sytuacje przemijające”37. 

Jego artykuł zamieszczono także w paryskim miesięczniku „Horyzonty”. Powtórzył w nim 
swoje poprzednie komentarze i przewidywania, dotyczące m.in. etapów, na jakie Niemcy roz-
łożyły swe osiągnięcia polityczne. Pierwszym miało być według niego zjednoczenie, a dopiero 
kolejnym – rewindykacja terytoriów. Giertych twierdził, że Niemcy zachodnie zwróciły się 
ku Moskwie, która jako jedyna może im dać zjednoczenie. Zamiast zjednoczenia faktycznego 
wolałby on jednak, by Niemcy łączyła jedność narodowa – jedność narodowej polityki, wspólna 
walka o narodowe cele, o pozycję w świecie, „nawet bez żadnych form związku państwowego”38.

Do wizji zjednoczenia Niemiec pozytywnie byli nastawieni ludowcy, a ich stanowisko moż-
na odnaleźć m.in. w artykułach publikowanych na łamach dwutygodnika „Jutro Polski”. Jego 
redaktorem w latach 1954–1990 był Franciszek Wilk. Czasopismo było jedynym tytułem prasy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego ukazującym się od 1945 r. do początku lat dziewięćdziesią-
tych39. W 1979 r. w piśmie opublikowano artykuł Adama Wojciechowskiego, polskiego działacza 
opozycyjnego, współzałożyciela Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Ponieważ po tej 
publikacji nie ukazał się żaden polemiczny komentarz, tezy autora można uznać za zbieżne z linią 
stronnictwa. Wojciechowski krytykował istnienie dwóch państw niemieckich, ponieważ oba są 
uzbrojone i w wypadku wojny Polska stałaby się krajem przyfrontowym. Według niego Niemcy 

35 L.R. Jasieńczyk Krajewski, Upadek kultu destrukcji, „MP” 1985, nr 1/2, s. 2.
36 M.B. Topolska, Giertych Jędrzej [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 2, red. K. Dopierała, Toruń 
2003, s. 95–96.
37 J. Giertych (List do Redakcji), Polska między Ameryką, Niemcami, Chinami a Rosją, „MP” 1973, nr 4/5, s. 2.
38 Idem, Niemcy na nowej drodze, „Horyzonty” 1970, nr 173/174, s. 18–36.
39 A. Indraszczyk, Prasa ruchu ludowego na emigracji w latach 1945–1989. Próba katalogu, „Rocznik Historii 
Prasy Polskiej” 2013, z. 1, s. 164, 185.



134

nigdy nie porzucą nadziei na zjednoczenie i jak długo będą istniały dwa państwa niemieckie, tak 
długo pokój w Europie nie będzie trwały. Wojciechowski zwrócił też uwagę na to, że ZSRR nie 
uznał de iure granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, zachowując ją sobie jako straszak i gwarancję 
swojej zwierzchności nad Polską. 

W tekście zaproponował „program, który zmierza do urzeczywistnienia gwarancji układów 
poczdamskich. Oznacza to popieranie programu zjednoczenia Niemiec jako warunku sine qua non 
uzyskania gwarancji międzynarodowych dla zachodniej granicy Polski. Układy poczdamskie dają 
ponadto podstawę do roszczeń Polski pod adresem mocarstw, dotyczących demilitaryzacji Niemiec 
i wycofania z ich terytorium potencjałów nuklearnych. Utrzymanie podziału Niemiec nie tylko 
nie daje szans na demilitaryzację, ale przynosi w rezultacie postępującą militaryzację Niemiec po 
obu stronach Łaby. Widać z tego, że zmierzać powinniśmy jednocześnie do osiągnięcia dwóch 
celów: zjednoczenia i demilitaryzacji Niemiec”. Wojciechowski postulował też potrzebę rozpo-
częcia rzeczowej dyskusji o problemie niemieckim, także na łamach niezależnej prasy w kraju40.

Innym tytułem pozytywnie podchodzącym do zjednoczenia Niemiec był miesięcznik „Orzeł 
Biały”, grupujący środowiska wojskowe i kombatanckie. Maciej Rybiński, komentując w 1990 r. 
proces zjednoczeniowy i nastawienie do niego Polaków, stwierdził, że „w stosunku do Niemiec 
znacznie większą rolę odgrywają tradycyjne uprzedzenia od realnej oceny sytuacji politycznej 
w Europie”. Zdaniem publicysty, obserwując relacje polsko-niemieckie i poczynione wzajemne 
ustępstwa, „dostrzec można, jak wiele zrobili w ostatnim roku dla pojednania z Polską prezydent 
von Weizsäcker, kanclerz Kohl, minister Genscher”41. 

Ludwik Rochowicz uważał, że w interesie Polski leży to, by miała po drugiej stronie zachodniej 
granicy zjednoczoną Europę, a nie dwa państwa niemieckie, w tym jedno komunistyczne. Pisał, 
że bezpieczeństwo Europy zależy od tego, czy uda się wciągnąć Niemcy do politycznie zjedno-
czonej Europy. Podobnie uważał Stefan Trzciński. Jego zdaniem nie istniało realne zagrożenie 
integralności terytorialnej Polski, ponieważ „żadne państwo zjednoczone we Wspólnym Rynku nie 
może sobie pozwolić na jednostronne opuszczenie go, przede wszystkim ze względów ekonomicz-
nych, ani na wymuszenie na pozostałych partnerach realizacji swoich dążeń politycznych a tym 
bardziej terytorialnych”42. Gdy zjednoczenie Niemiec stało się faktem, na łamach „Orła Białego” 
pojawiła się aluzja do wcześniejszych deklaracji endeków: „Ci wszyscy, którzy dotychczas tak 
kochali Niemcy, że się cieszyli z istnienia dwóch państw niemieckich, będą musieli przejść na 
monogamię i pokochać jedną grubą Bertę zjednoczonego kraju”43. 

Zdecydowanym orędownikiem zjednoczenia Niemiec był też Juliusz Mieroszewski, czołowy 
publicysta paryskiej „Kultury”, mający duży wpływ na polityczną linię tego pisma. Krytykował 
on politykę ograniczającą się do hasła „Ani z Rosją, ani z Niemcami”, podkreślał archaiczność 
patrzenia na Niemcy w sposób historyczny, a nie realistyczny. Według niego „Niemiec, których 
my się boimy – po prostu nie ma”44. Zawarcie traktatów wschodnich i istnienie NRD komentował 
jako niezgodne z interesem Polski45. W 1972 r. przewidywał, że w ramach Ostpolitik nie może 
dojść do zjednoczenia połączonego z wyzwoleniem NRD, ale jedynie do „finlandyzacji” całych 
Niemiec46. Sam promował program: „Przepołowione Niemcy w przepołowionej Europie – zjedno-

40 A. Wojciechowski, Zjednoczenie Niemiec a Polska, „Jutro Polski” 1979, nr 7/8, s. 7.
41 M. Rybiński, Zjednoczenie a sprawa polska, „Orzeł Biały” 1990, nr 1457, s. 15–20.
42 S. Trzciński, Koniunktura dla Polski, „Orzeł Biały” 1990, nr 1451, s. 8–13.
43 Kronika K. Dłubka. Wiederverbinigung i inne troski, „Orzeł Biały” 1990, nr 1451, s. 30–33.
44 J. Mieroszewski, Może zdarzyć się i tak…, „Kultura” 1970, nr 4, s. 48–49.
45 Idem, Zawieszenie doktryny Breżniewa, „Kultura” 1971, nr 11, s. 44–46; idem, Europa Poczdamska, „Kultura” 
1970, nr 10, s. 40; idem, Pierwszy rok lat 70-tych i Polska, „Kultura” 1971, nr 1/2, s. 107–111.
46 Idem, MBFR plus CSCE, „Kultura” 1972, nr 9, s. 49.
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czone Niemcy w zjednoczonej Europie”47. Publicysta zmarł w 1976 r., nie doczekawszy zburzenia 
muru berlińskiego i wolnych wyborów w zjednoczonych Niemczech. 

Na tle przytoczonych wyżej tytułów prasowych wyróżniał się „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza”, w którym pojawiały się artykuły przedstawiające stanowisko różnych emigracyjnych 
środowisk politycznych. Dlatego też na jego łamach w omawianym okresie można odnaleźć 
zarówno artykuły z sympatią odnoszące się do niemieckich dążeń zjednoczeniowych, jak i pełne 
obaw i zastrzeżeń. 

Na początku lat siedemdziesiątych czołowy publicysta SN, Wojciech Wasiutyński, na łamach 
„DPiDŻ” pisał, że choć Niemcy zachodnie i wschodnie obecnie uznają granicę na Odrze i Nysie, 
to po zjednoczeniu zażądają jej rewizji. Świadczyć o tym miało m.in. kwestionowanie znacze-
nia traktatu warszawskiego i podjęta przy jego ratyfikacji uchwała, która podważyła wszystkie 
zawarte dotąd przez rząd RFN umowy. Wasiutyński był przekonany, że w połączonym państwie 
decydującą rolę zaczną odgrywać „czynniki wschodnioniemieckie”, które ukształtują politykę 
wschodnią Europy. W „pół-Europie mogą być tylko pół-Niemcy”, w jego opinii „utrzymanie 
podziału Niemiec, nawet jeśli wzmacnia pozycję Rosji, jest dla nas mniejszym złem niż byłoby 
zjednoczenie Niemiec w ramach Europy Zachodniej”48. 

Podobnie uważali Kazimierz Zdziechowski i Tadeusz Muszyński, którzy choć w scalonych Niem-
czech widzieli jedynie zagrożenie, to jednocześnie nie dostrzegali szans na przeprowadzenie zjed-
noczenia. Za nierealne uważali bowiem zarówno przejęcie władzy przez komunistów w Niemczech 
zachodnich, jak i zrezygnowanie przez nich z władzy w Niemczech wschodnich49. W tym samym 
okresie pojawiły się artykuły Jana Starzewskiego (późniejszego ministra spraw zagranicznych rządu 
RP na uchodźstwie) i Kazimierza Trębickiego (orędownika porozumienia polsko-niemieckiego, 
członka Instytutu Badań Spraw Międzynarodowych w Londynie), którzy w zjednoczeniu Niemiec 
widzieli nie zagrożenie, ale szansę na poprawę położenia Polski i realizację jej interesów50.

W 1990 r., gdy procesy zjednoczeniowe nabrały tempa, łamy „DPiDŻ” stały się miejscem polemik. 
Wacław Netter, członek władz naczelnych SN, redaktor „Myśli Polskiej” i wieloletni współpracownik 
„DPiDŻ” oraz „Tygodnia Polskiego”, opisywał nowe Niemcy jako „potencjalne niebezpieczeństwo”51. 
Niepokój odczuwał także Zbigniew Błażyński, dziennikarz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 
i Sekcji Polskiej BBC. Przypomniał on, że przez 75 lat, kiedy Niemcy były zjednoczone, zapisały 
się one w historii tragicznymi wydarzeniami. Jednak według niego polityka nowych Niemiec będzie 
szła „po linii pogłębienia i przyspieszenia integracji Wspólnoty Europejskiej”52.

* * *
Nowa polityka wschodnia rządu RFN rozbudziła wśród polskiej emigracji w Londynie nadzieje 

na definitywne uznanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wystąpienia niemieckich polityków 
i dyskusja ratyfikacyjna zdecydowanie ostudziły entuzjastyczne komentarze i rozwiały nadzieję na 

47 I. Hofman, Stosunki polsko-niemieckie w programie politycznym „Kultury” [w:] „Kultura” paryska. Twórcy, 
dzieło, recepcja, red. I. Hofman, Lublin 2007, s. 175.
48 W. Wasiutyński, Pakt Bonn–Warszawa, „TP” 1970, nr 49, s. 5; idem, Wobec utrwalenia podziału Niemiec, 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [dalej: „DPiDŻ”] 1972, nr 275, s. 2; idem, Gdyby Niemcy mieli jeszcze 
takt…, „DPiDŻ” 1972, nr 128, s. 2.
49 T. Muszyński, „Ostpolitik” i zagrożenie Polski, „TP” 1972, nr 27, s. 4; K. Zdziechowski, Niemiecka Republika 
Demokratyczna, „DPiDŻ” 1971, nr 287, s. 2.
50 J. Starzewski, Polska i jej sąsiedzi a zjednoczenie Europy, „TP” 1971, nr 39, s. 1; K. Trębicki, „Ostpolitik” 
i „odprężenie”, „TP” 1972, nr 28, s. 1, 12.
51 W. Netter, Główna kość niezgody. Zjednoczone Niemcy i NATO, „DPiDŻ” 1990, nr 144, s. 3.
52 Z. Błażyński, Zjednoczenie Niemiec na porządku dziennym, „TP” 1990, nr 2, s. 7; idem, Refleksje po zjedno-
czeniu. Niemcy w Europie, „TP” 1990, nr 42, s. 2–3, 5.
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zamknięcie tego tematu. W związku z tym stosunek polskiej emigracji do zjednoczenia Niemiec 
był bardzo zróżnicowany. Zdecydowanie przeciwne były mu środowiska endeckie, związane 
z PRW „NiD” oraz z proreżymowym czasopismem „Kronika”. Podkreślały one, że zjednoczenie 
nie jest zgodne z polską racją stanu i zagraża polskim interesom. Przychylniej do zjednoczenia 
odnosił się rząd RP na uchodźstwie, który był gotów ten fakt „zaakceptować” pod warunkiem 
wcześniejszego prawnego uregulowania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Najprzychylniejsze 
opinie dotyczące zjednoczenia wyrażali ludowcy, środowiska kombatanckie i publicysta paryskiej 
„Kultury” – Juliusz Mieroszewski. Popierali oni dążenia władz niemieckich i określali je jako 
zgodne z interesem polskim. Oczywiście nie pomijano wielkiego znaczenia, jakie dla porozumienia 
obu narodów będzie miało ostateczne uznanie granicy. 

Obawy związane ze zjednoczeniem Niemiec ustały dopiero po zagwarantowaniu przez Niemcy 
ostateczności linii Odry–Nysy, czyli po podpisaniu traktatów o potwierdzeniu istniejącej granicy 
z 14 listopada 1990 r.53 i o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.54 Umo-
wy te stały się fundamentem odbudowy wzajemnego zaufania i pojednania polsko-niemieckiego.

53 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między 
nimi granicy, podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r., DzU 1992, nr 14, poz. 54.
54 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r., DzU 1992, nr 14, poz. 56.
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Łukasz Szkwarek 
Uniwersytet Gdański

Strajk w pałacu Bismarcka.  
Protest uczniów Zespołu Szkół Leśnych 
w Warcinie w dniach 28 października  
– 3 listopada 1980 roku

W 1946 r. w dawnym pałacu Ottona von Bismarcka w Warcinie (obecnie powiat słupski) 
utworzono technikum leśne, podległe Ministerstwu Leśnictwa. W 1978 r. decyzją kuratora oświaty 
i wychowania szkołę przemianowano na Zespół Szkół Leśnych im. profesora Stanisława Soko-
łowskiego w Warcinie1. Dyrektorem tej placówki został Andrzej Bogusławski, który objął swą 
funkcję 1 sierpnia 1978 r.2

Andrzej Bogusławski urodził się w 1936 r. W latach 1969–1973 był dyrektorem Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Kamieniu Pomorskim3. Następnie został powołany na stanowisko naczelnika 
miasta i gminy Kamień Pomorski, funkcję tę sprawował do 1978 r. Jak sam wspomina, złożył 
wówczas w Departamencie Kadr Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego propozycję 
przejścia do pracy w szkolnictwie leśnym4. Wraz z nowym dyrektorem do Warcina sprowadziła się 
jego żona Maria, wcześniej będąca dyrektorką liceum ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim. 
W Warcinie została wicedyrektorką szkoły5. Sprawa przyczyn odejścia państwa Bogusławskich 
z Kamienia Pomorskiego wymaga dalszych badań.

Jak wynika z relacji świadków, Bogusławski uważał przejście do Warcina za degradację. 
Miał ambicję stworzyć nowoczesną placówkę oświatową i dzięki temu ponownie awansować 
w hierarchii społecznej6. Udało mu się nawiązać kontakt ze Słupską Fabryką Mebli, dzięki czemu 
przeprowadzono remont klas lekcyjnych i wyposażono je w boazerię i parkiet7. W 1979 r. w szkole 
zorganizowano m.in. Wojewódzkie Święto Ludowe8. 

1 grudnia 1978 r. nowy dyrektor wydał kontrowersyjne zarządzenie o obowiązkowym noszeniu 
mundurów, także poza internatem. Już wówczas polonistka Urszula Sikorzyńska zwracała uwagę 
na problemy rodziców z nabyciem kurtek w kolorze khaki, które były zbyt drogie9. W relacjach 
uczniowskich przewijał się z kolei wątek obowiązkowego noszenia brązowych adidasów, mają-

1 Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie 1946–1996, red. W. Lesner, Słupsk 1996, 
s. 11, 31, 114.
2 AP Koszalin Oddział w Słupsku [dalej: AP Słupsk], Zespół Szkół Leśnych w Warcinie [dalej: ZSL Warcino], 
4, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 1 IX 1978 r., k. 123.
3 http://www.zspkamien.pl/historia/, dostęp 8 X 2015 r.
4 Zespół Szkół Leśnych…, s. 114.
5 http://lokamien.edupage.org/about/?subpage=1, dostęp 8 X 2015 r.
6 Relacja Tadeusza Matwijewicza, 16 VII 2015 r.; Relacja Antoniny Baj, 10 X 2015 r.
7 Zespół Szkół Leśnych…, s. 30; Relacja Antoniny Baj.
8 AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 28 V 1979 r., k. 176.
9 Ibidem, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 29 XI 1978 r., k. 140. 
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cych pasować do mundurów10. W następnym roku po wydaniu tego zarządzenia dyrekcja zwracała 
uwagę, że jest ono nieprzestrzegane11.

W 1979 r. kierowniczką internatu została Maria Soroko12. Do grona najbliższych współpra-
cowników dyrektora zaliczano także nauczycielkę języka polskiego, dorabiającą w internacie, 
Urszulę Sikorzyńską oraz Wiktorię Mocek, kierowniczkę stołówki13. Uczniowie określili tę grupę 
mianem „aniołków Charliego”14. Między nimi a uczniami zaczął narastać konflikt. Pojawiły się 
oskarżenia o łamanie praw ucznia oraz wulgarne i pogardliwe traktowanie młodzieży przez pro-
tegowanych dyrektora. Narastał też konflikt wśród pracowników szkoły, kontrowersje budziły 
zwłaszcza Mocek i Sikorzyńska15. 

Głównym miejscem konfliktu stał się jednak szkolny internat, mogący pomieścić 288 osób16. 
Pozbawienie prawa do korzystania z internatu było dotkliwą karą dla uczniów, zwłaszcza dla 
dzieci robotników leśnych. W takiej sytuacji rodzice musieli opłacać stancję w Kępicach, na co 
nie wszystkich było stać. 

Przykładem mogą być sprawy dwóch uczniów: Tadeusza K. z października 1979 r. oraz 
Tomasza Kuchty, usuniętego z internatu we wrześniu 1980 r. Na temat incydentu z Tadeu-
szem K. kierowniczka internatu, Maria Soroko, pisała: „W dniu 3 X 1979 r. uczeń ten brał udział 
w demonstracyjnym niewłaściwym zachowaniu grupy młodzieży w czasie nauki własnej. W czasie 
sprzątania jadalni domagali się oni umożliwienia oglądania filmu, mimo iż wiedzieli o zmianie 
terminu nauki własnej”17. Wniosek o usunięcie ucznia przeszedł na zebraniu wychowawców. 
Z kolei Tomasz Kuchta – fotograf amator – pewnego razu zajmował się wywoływaniem filmów. 
Zgasił w pokoju światło, aby uzyskać warunki ciemni. Odmówił natychmiastowego wpuszczenia 
do środka polonistki Sikorzyńskiej, obawiając się prześwietlenia zdjęć. Po wejściu Sikorzyńska 
miała zniszczyć zdjęcia, a uczeń został usunięty z internatu za nieposłuszeństwo wobec nauczy-
cielki. Udało się mu potem znaleźć stancję w Kępicach18. 

Jak wynika z protokołów rady pedagogicznej, usunięciem z internatu karano m.in. uczniów 
przyłapanych na spożywaniu alkoholu czy kradzieżach19. Podjęto także bezwzględną walkę 
z palaczami: uczniom przyłapanym z papierosem odbierano stypendium. Należy podkreślić, że 
za palenie papierosów karano także uczniów pełnoletnich20. Wydaje się, że był to element nowej 
polityki dyr. Bogusławskiego, w którego „idealnej” szkole miało nie być „patologii”. Uczniowie 
odbierali dążenie do realizacji pozytywnych w zasadzie wartości jako przejaw przedmiotowego 
traktowania ich przez władze szkoły. 

10 Relacja Tadeusza Matwijewicza; Relacja Radosława Wójtowicza, 19 VI 2015 r.
11 AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z zebrania wychowawców, 10 X 1979 r., k. 16–18.
12 Zespół Szkół Leśnych…, s. 150. 
13 A. Ulman, Bunt upokorzonych, „Zbliżenia” 1980, nr 46, s. 4. 
14 Miało to być ironiczne nawiązanie do popularnego w latach siedemdziesiątych amerykańskiego serialu Aniołki 
Charliego, którego trzy główne bohaterki, absolwentki Akademii Policyjnej, pracowały w agencji detektywistycz-
nej Charliego Townsenda. Według relacji Matwijewicza nazwa ta została narzucona przez prasę, obecną podczas 
protestu w Warcinie. 
15 Urszula Sikorzyńska w chwili strajku miała 58 lat, pracowała w szkole jeszcze przed przybyciem nowej dyrek-
cji. Według relacji Radosława Wójtowicza i Tadeusza Matwijewicza potrafiła docenić zdolne jednostki, natomiast 
miała się obcesowo zachowywać wobec słabszych uczniów. 
16 Zespół Szkół Leśnych…, s. 29.
17 AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z zebrania Zespołu Wychowawczego, 10 X 1979 r., k. 18.
18 Relacja Tomasza Kuchty, 30 IX 2015 r.
19 AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 19 IV 1979 r., k. 166; ibidem, Protokół 
z posiedzenia rady pedagogicznej, 17 V 1979 r., k. 174.
20 Ibidem, Protokół z zebrania wychowawców, 10 X 1979 r., k. 16–18.
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Zakaz palenia papierosów i picia alkoholu oraz kary za kradzieże w internacie obowiązywały 
we wszystkich szkołach. W Warcinie wymierzanym uczniom karom towarzyszyło pogardliwe 
traktowanie przez nauczycieli, co później stało się jedną z przyczyn wybuchu strajku. Tadeusz 
Matwijewicz wspominał: „Poprzednie władze szkolne przestrzegały tzw. pax Warcina, wypra-
cowanego przez 35 lat. Była dyscyplina, były takie wojskowe zajoby, np. nocne marsze w celu 
zakopania zapałki, ale nie przekraczano elementarnego szacunku, godności ludzkiej. Jak nas 
wychowawca gnał do taczek za palenie papierosów czy niesprzątanie pokoju, to gnał ze śmiechem 
i żartem, ale nie z powagą. Nie było wyrzucania z internatu za byle co”21. Konflikt nasilił się 
zwłaszcza na początku roku szkolnego 1980/1981, gdy dyrektor polecił nauczycielom zwrócenie 
szczególnej uwagi na „wygląd zewnętrzny uczniów”22. 

Szczególnie negatywnie oceniana była przez uczniów kierowniczka internatu, która od samego 
początku zaprowadziła rządy silnej ręki. Zarówno w uczniowskich postulatach strajkowych, jak 
i relacjach uczniów, zebranych po 35 latach, przewijają się oskarżenia o naruszanie przez nią 
prywatności uczniów w postaci przeprowadzania rewizji w rzeczach osobistych młodzieży, nakła-
nianie jej do donosicielstwa, brak szacunku wobec uczniów, niszczenie ich prywatnej własności. 
Uczniów zmuszano do sprzątania gabinetu kierowniczki. Maria Soroko była także oskarżana 
o „mieszanie się i niewłaściwe podejście do spraw uczuciowych dziewcząt i chłopców”. Pojawiały 
się też zarzuty o wydawanie przepustek z internatu przez kierowniczkę wedle własnego uznania. 
Uczniowie za absurdalny uważali wymóg zatwierdzenia przepustki przez co najmniej dwie osoby, 
co w praktyce powodowało biurokratyczny chaos23. 

Poważnym problemem było także ograniczenie życia kulturalnego w internacie: usuwanie 
radioodbiorników z pokojów oraz cenzura filmów w telewizji24. Jaskrawym przykładem było 
zachowanie nauczycielek, Urszuli Sikorzyńskiej i Marii Bogusławskiej, które zabroniły uczniom 
oglądania filmu Lot nad kukułczym gniazdem, uważając, że do niego nie dorośli. Narzekano 
także na fatalne jedzenie w stołówce w internacie, m.in. na tzw. wypluwajki (wypluwki) – danie 
z mielonych podrobów wieprzowych25. 

Jak wynika z relacji absolwentów szkoły, w maju 1980 r. doszło do protestu maturzystów. 
Kierowniczka Soroko zażądała bardzo dokładnego wyczyszczenia szafek w internacie pod groźbą 
niepodpisania obiegówek absolwentom szkoły. Wypełniona obiegówka była jednym z warunków 
uzyskania świadectwa. Wówczas to maturzyści wyrzucili przez okno swoje rzeczy z pokojów. 
W wyniku mediacji dyr. Bogusławskiego ustalono, że kierowniczka podpisze obiegówki, w zamian 
za co uczniowie uprzątną podwórko przed internatem, bez pedantycznego czyszczenia pokoi. 
Według relacji uczniów złożyli się oni na wynagrodzenie dla pracownika świniarni, aby posprzątał 
za nich plac przed internatem26. 

O napiętych stosunkach w internacie świadczył także incydent z września 1980 r. Doszło 
wówczas do podpalenia przez ucznia domu remontowanego specjalnie dla Marii Soroko, która 
od przybycia do Warcina mieszkała w internacie. Tadeusz Matwijewicz wspominał: „Pani Soro-
ko mieszkała w służbowym pokoju w internacie. Remontowano dla niej piękny dom na górze, 
w dawnej elektrowni. Mówiła, że jak nie zrobią tego remontu do października, to się wyprowadza 

21 Relacja Radosława Wójtowicza; Relacja Tadeusza Matwijewicza.
22 AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 23 IX 1980 r., k. 74.
23 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku [dalej: AIPN Gd], 0026/181, Zarzuty wobec 
kierownictwa internatu – Marii Soroko, 28 X – 3 XI 1980 r., k. 37; Relacja Radosława Wójtowicza, Tadeusza 
Matwijewicza, Krzysztofa Tomaszewskiego, 12 VIII 2016 r.
24 AIPN Gd, 0026/181, Przedstawienie pozostałych wniosków i propozycji młodzieży, 28 X–3 XI 1980 r., k. 32. 
25 A. Ulman, Bunt upokorzonych…, s. 4. 
26 Notatka z rozmowy telefonicznej z Ryszardem Wodzikowskim, 15 VII 2016 r.; Notatka z rozmowy telefonicznej 
z Jarosławem Plichtą, 27 VIII 2016 r. 
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z Warcina. Tej samej nocy ten dom spłonął. […]. Sprawca nalał na belkę benzynę, postawił na 
tym świeczkę, w nocy to spłonęło. W raporcie było, że ogień powstał od iskry elektrycznej”27. 

Na mocy decyzji dyr. Bogusławskiego na przełomie września i października 1980 r. ucznio-
wie ZSL mieli brać udział w wykopkach w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Biesowice, 
do którego należał także zakład rolny w Warcinie. Kontynuacją tego była praca uczniów przy 
przebieraniu ziemniaków. Przysługujące uczniom wynagrodzenie miało być wpłacane na konto 
klasy, czyli o wykorzystaniu zarobionych pieniędzy mieli decydować nauczyciele. Bezpośrednią 
przyczyną wybuchu protestu w ZSL w Warcinie była odmowa przełożenia pracy uczniów w PGR 
przy sortowaniu ziemniaków z wtorku, 28 października 1980 r., na inny dzień. Uczniowie moty-
wowali swój wniosek tym, że chcieli się przygotować do klasówki z matematyki28. Kierowniczka 
internatu, Soroko, w wulgarnych słowach odrzuciła ich prośbę29. 

Wyśmianie prośby uczniów przez nauczycieli przelało czarę goryczy. Uczeń klasy V b 
Tadeusz Matwijewicz zasugerował zgromadzonym na korytarzu uczniom dochodzenie swoich 
racji w formie strajku. Jego rówieśnicy podjęli ten pomysł i zaczęli się przygotowywać do 
strajku okupacyjnego. Do uczniów klas piątych dołączyli uczniowie klas trzecich i czwartych. 
Rozpoczęto okupację korytarza na pierwszym piętrze w internacie i wspólne układanie listy 
postulatów30. Niestety, jej pierwsza wersja się nie zachowała. Zapewne na pomysł stworzenia 
listy postulatów uczniowie wpadli pod wpływem niedawno zakończonych strajków Sierp-
nia ’80 i gorącej atmosfery tamtego okresu, gdy tworzył się Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”31. 

Jak wynika z relacji świadków, przywódcą strajku był Tadeusz Matwijewicz32. Tomasz Kuchta, 
który spisywał swoje notatki z protestu dzień po jego zakończeniu, do wyróżniających się liderów 
uczniowskiego buntu zaliczył Matwijewicza, Michała Wojtysiaka oraz Waldemara Hasnara33. 
Sam Matwijewicz po latach twierdził, że w Warcinie decyzje wśród uczniów podejmowane były 
wspólnie, w formie wiecu. 

Na samym początku strajku podjęto decyzję o wykluczeniu z niego uczniów klas pierwszych 
i drugich. Obawiano się bowiem zarzutu o wykorzystywanie niepełnoletnich w strajku34. Było to 
tym łatwiejsze, że klasy pierwsze i drugie mieszkały w internacie na parterze, natomiast starsze 
roczniki przebywały na pierwszym piętrze35. Nieliczne w szkole dziewczęta nocowały na pierw-
szym piętrze w osobnych pokojach36. Korytarz oddzielono stołami od reszty budynku, a wejścia 
pilnowali dyżurni uczniowie.

W strajku udział wzięło prawdopodobnie ok. 170 uczniów37. Warto podkreślić, że uczestni-
czyli w nim także uczniowie mieszkający w okolicach Kępic oraz wynajmujący stancje, którzy 

27 Relacja Tadeusza Matwijewicza. Informacje o pożarze domu potwierdzają relacje Antoniny Baj i Krzysztofa 
Tomaszewskiego. 
28 AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 23 IX 1980 r., k. 73; Relacja Tadeusza 
Matwijewicza; E-mail od Tadeusza Matwijewicza z 14 II 2016 r.
29 E. Buczek, Bunt uczniów, „Sztandar Młodych”, 3 XI 1980, nr 263, s. 1–2. 
30 Relacja Tadeusza Matwijewicza; AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa S. Marchwickiego, 5 XI 1980 r., k. 25.
31 K. Kosiński, Nastolatki ’81. Świadomość młodzieży w epoce „Solidarności”, Warszawa 2002, s. 72.
32 Relacja Radosława Wójtowicza; Relacja Tomasza Kuchty. 
33 Notatki Tomasza Kuchty, 4 XI 1980 r.
34 Relacja Tadeusza Matwijewicza. 
35 Relacja Antoniny Baj. 
36 W szkole uczyło się wtedy ponad 30 dziewcząt (A. Romanowska, Zbuntowani, „Głos Pomorza”, 7–9 XI 1980, 
s. 5). 
37 Tyle wynosiła liczba uczniów klas trzecich, czwartych i piątych na podstawie protokołów rady pedagogicznej 
(AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 28 I 1981 r., k. 93–100). Liczba 180–190 
strajkujących, podawana zarówno w artykułach prasowych, jak i w teleksach KW, wydaje się zawyżona (AP Słupsk, 
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przychodzili do internatu w trakcie dnia. Kiedy 28 października uczniowie odmówili zejścia 
na kolację, do internatu został wezwany dyrektor. Podczas negocjacji z uczniami w stołówce 
Bogusławski odmówił przeczytania uczniowskich postulatów. Podczas spotkania kierowniczka 
internatu Soroko próbowała wywrzeć nacisk na najlepszych uczniów, m.in. na Wiesława Wołk-
-Karaczewskiego. Gdy tylko wypowiadała ich nazwiska, pozostali uczniowie zagłuszali jej słowa 
klaskaniem. Po tej rozmowie dyrekcja usunęła uczniów klas pierwszych i drugich z internatu38. 
Jak można przypuszczać, Bogusławski liczył na zmęczenie uczniów i wzięcie ich głodem. Nie 
spodziewał się, że podejmą oni dalsze zdecydowane kroki. 

Następnego dnia, 29 października, trzej uczniowie wyjechali pociągiem do Słupska i udali 
się do kuratorium, gdzie rozmawiali z kuratorem Bronisławem Piekarskim. Zawiadomili także 
lokalną prasę: dziennik „Głos Koszaliński” i tygodnik „Zbliżenia”. W wyniku tej interwencji 
do Warcina przyjechał przedstawiciel kuratorium, Jerzy Święch39. Na spotkaniu z uczniami 
twierdził, że 75 proc. ich postulatów jest do załatwienia40. Podczas posiedzenia rady pedagogicz-
nej dyrektor wyraził wolę rozpatrzenia postulatu dotyczącego zakazu pracy uczniów w week-
endy, zapowiedział także zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej. Udzielił pouczenia 
Sikorzyńskiej, wyrażając przy tym obawy o obniżenie prestiżu rady pedagogicznej. Dyrekcja 
prawdopodobnie była skłonna poświęcić polonistkę w celu zaspokojenia żądań uczniów41. 
Odrzucono natomiast postulaty dotyczące zniesienia zakazu palenia papierosów również 
przez pełnoletnich uczniów42. Na kolejnym spotkaniu uczniowie zarzucili Święchowi, że nie 
przedstawił dyrekcji wszystkich ich postulatów43. Mediacja okazała się nieskuteczna, wizytator 
wyjechał obrażony44.

Ciekawe było zachowanie grona pedagogicznego. Oficjalnie pozostali pedagodzy przyjęli 
postawę „życzliwej neutralności”45. Uczniów nieoficjalnie wsparli natomiast m.in. nauczyciele: 
Bożena Łobocka, Stefan Biejnia i Henryk Kołowski, wychowawca z internatu Tadeusz Łobocki 
oraz Anna Kozicka, magazynierka, późniejszy członek zarządu podregionu NSZZ „Solidarność” 
w Miastku46.

Pod wieczór do Warcina zaczęli się zjeżdżać pierwsi przedstawiciele prasy lokalnej, któ-
rzy rozmawiali z uczniami. W czwartek, 30 października 1980 r., delegacja czterech uczniów 
wyjechała pociągiem do Warszawy, do Ministerstwa Leśnictwa. W skład delegacji weszli Iza-
bela Sontowska, Wiesław Wołk-Karaczewski, Andrzej Jachimowicz oraz Artur Więcławski47. 
Po przyjeździe do Warszawy uczniowie udali się do ministerstwa, gdzie przedstawili sprawę 
konfliktu z dyrekcją, prosząc o pomoc w jego rozwiązaniu. Według notatki kpt. Marchwickiego 
rozmawiał z nimi jeden z dyrektorów departamentu, który zdecydował się przekazać tę sprawę 

Komitet Wojewódzki PZPR w Słupsku [dalej: KW PZPR], 718, Telex nr 197, 31 X 1980 r., k. 67). Wyjątkiem jest 
artykuł Anny Romanowskiej, która podaje informacje o 150 strajkujących uczniach. W przebadanych źródłach 
nie znalazłem informacji o „łamistrajkach”.
38 Relacja Tadeusza Matwijewicza; Relacja Antoniny Baj.
39 AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa S. Marchwickiego, 6 XI 1980 r., k. 25. 
40 Notatki Tomasza Kuchty, 4 XI 1980 r. 
41 AP Słupsk, KW PZPR, 718, Telex nr 197, 31 X 1980 r., k. 67.
42 AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 29 X 1980 r., k. 76–85. 
43 AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa S. Marchwickiego, 6 XI 1980 r., k. 26.
44 E. Buczek, Bunt uczniów…, s. 1–2; Relacja Tadeusza Matwijewicza.
45 Relacja Antoniny Baj.
46 Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku [dalej: AKKS], Zarząd Regionu Słupsk [dalej: 
ZR Słupsk], 136, Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I Walnym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Podregionu Miasteckiego z wyboru Prezydium Zarządu Podregionu Miastko, 27 VI 1981 r., k. 4860; Relacja 
Tadeusza Matwijewicza; Notatka z rozmowy z Tomaszem Kuchtą, 30 IX 2015 r.
47 Notatki Tomasza Kuchty, 4 XI 1980 r. 
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do Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Po wyjściu z ministerstwa uczniowie udali się do 
redakcji Polskiego Radia, gdzie w audycji „Radiokurier” nadano komunikat warcińskich uczniów 
o następującej treści: „Informacja dla uczniów starszych klas ZSL w Warcinie – wasza sprawa 
konfliktu z dyrekcją została w trybie pilnym przekazana do Ministerstwa Oświaty”. W studiu 
radiowym odtworzono nagranie nieoficjalnego hymnu uczniów – piosenki Wycinanki zespołu 
Ballada48. Sprawą strajku zainteresował się dziennikarz Polskiego Radia Andrzej Klubiński, 
który przyjechał do Warcina49. 

W tym czasie w Warcinie doszło do kolejnego spotkania uczniów z dyrekcją i kuratorem 
Marianem Orłowiczem, nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia. W spotkaniu tym wzięli 
udział przedstawiciele ogólnopolskiej prasy: „Sztandaru Młodych”, „Na Przełaj” oraz pism 
lokalnych – „Głosu Pomorza” i „Zbliżeń”. Po stronie uczniów stanęli dziennikarze, m.in. lokalny 
pisarz Anatol Ulman. Dyrekcja zdecydowała o wstrzymaniu dostaw żywności do internatu50. Tego 
dnia wezwano telegraficznie rodziców strajkujących uczniów do Warcina. Treść telegramów była 
lakoniczna: „Syn/córka nie uczęszcza na lekcję, proszę o przybycie do szkoły w poniedziałek 
3 listopada o godzinie 15.00. Dyrekcja”51. 

Następne trzy dni były kluczowe dla strajku. Odcięci od pożywienia uczniowie próbowali 
zdobyć je na własną rękę. Wymykali się z internatu (notabene niepilnowanego przez nauczy-
cieli) i otrzymywali jedzenie od mieszkańców Warcina i Kępic oraz pracowników kępickich 
zakładów pracy52. Pomoc uzyskali od komendy hufca ZHP, kierowanej przez Jerzego Wójcika, 
oraz Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Uzyskane jedzenie umieszczono w pokoju, 
pełniącym funkcję spiżarni53. Ciekawie rozwiązano kwestię obchodów święta Wszystkich 
Świętych. W wyniku demokratycznego głosowania uczniowie podjęli decyzję o umożliwie-
niu wszystkim chętnym wyjazdu na groby bliskich (miała z tego skorzystać niewielka liczba 
osób). Na jeden dzień z powodu chorego oka strajk opuścił Matwijewicz, zastąpił go chwilowo 
Michał Wojtysiak54. 

Uczniowska Rada Protestu powstała w niedzielę, 2 listopada. Użycie słowa „protest” świadczy 
o przemyślanym działaniu uczniów – w gorącym okresie karnawału „Solidarności” słowo strajk 
nie było mile widziane przez władze PRL55. W skład Rady Protestu wchodzili przedstawiciele 
poszczególnych klas, biorących udział w strajku: Tadeusz Matwijewicz, Michał Wojtysiak, 
Tomasz Trabuć, Mariusz Waszkiewicz, Izabela Sontowska, Wiesław Wołk-Karaczewski, Jacek 
Tankowiak i Eugeniusz Joska56. 

W wyniku selekcji wyłoniono ostateczną listę postulatów, którą przedstawiono rodzicom 
i dziennikarzom. Zdecydowano się na wystosowanie imiennych zarzutów wobec Andrzeja i Marii 
Bogusławskich, Marii Soroko, Urszuli Sikorzyńskiej i Wiktorii Mocek. Podkreślano także brak 

48 Według relacji Tadeusza Matwijewicza, Radosława Wójtowicza i Krzysztofa Tomaszewskiego podczas ucz-
niowskiego buntu piosenkę tę na gitarze wykonywał Feliks Kryszewski. 
49 AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa S. Marchwickiego, 6 XI 1980 r., k. 25; Notatki Tomasza Kuchty, 4 XI 
1980 r.; Relacja Tadeusza Matwijewicza. Według Tomasza Kuchty audycję prowadził wtedy Andrzej Turski. 
50 Według relacji Antoniny Baj nie konsultowano tej decyzji z pozostałymi nauczycielami. 
51 AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa S. Marchwickiego, 6 XI 1980 r., k. 25. 
52 Relacja Tadeusza Matwijewicza; Relacja Danieli Żulińskiej, 7 XI 2015 r.
53 AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa S. Marchwickiego, 6 XI 1980 r., k. 25.
54 Notatki Tomasza Kuchty, 4 XI 1980 r.; Relacja Tadeusza Matwijewicza, 16 VII 2015 r.; Notatka z rozmowy 
z Tomaszem Kuchtą z 30 IX 2015 r.
55 A. Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965–1972. Instytucja i ludzie, Warszawa 2001, s. 52; Relacja 
Tadeusza Matwijewicza.
56 AIPN Gd, 0026/83, Notatka służbowa ppor. Dariusza Tańskiego dotycząca ustaleń w sprawie operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Technikum”, 6 XI 1980 r., k. 25–26. Według Tadeusza Matwijewicza podany skład rady miał 
się uformować 3 XI 1980 r. (Relacja Tadeusza Matwijewicza, 14 II 2016 r.).
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samodzielności dotychczasowej młodzieżowej rady internatu oraz samorządu szkolnego. Domaga-
no się zakazu uzależniania ocen ucznia od jego zachowania w internacie oraz wypłacenia uczniom 
pieniędzy za pracę w PGR Biesowice. Żądano także zniesienia nakazu chodzenia w mundurach 
poza szkołą oraz rozwiązania kwestii brązowych adidasów. Część postulatów wskazywała na 
potrzebę poważnego traktowania pełnoletnich uczniów przez nauczycieli, m.in. zezwolenia im na 
palenie papierosów i zniesienia obowiązku posiadania przez nich przepustki na wyjazd z internatu. 
Chciano także likwidacji obowiązku oglądania TV w pidżamach po godz. 20.00 oraz sprzątania 
przez uczniów gabinetu kierownika internatu i pomieszczeń dyrekcji. „Aniołkom Charliego” 
zarzucono przeprowadzanie rewizji w rzeczach osobistych uczniów oraz nakłanianie do donosi-
cielstwa – żądano zaprzestania tych praktyk. Warto jednak podkreślić, że realizacja części żądań 
nie leżała w gestii dyrekcji (postulat założenia II programu telewizji)57. Zwraca uwagę dojrzałość 
postulatów wysuniętych przez uczniów. Są one ciekawym źródłem do badania szkolnego życia 
młodzieży na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

Kulminacyjny moment nastąpił w poniedziałek 3 listopada 1980 r. Tomasz Kuchta, spisujący 
na bieżąco relację ze strajku, określił go mianem „wielkiego prania brudów”. Tego dnia ukazał 
się w „Sztandarze Młodych” artykuł Eugeniusza Buczka o uczniowskim proteście58. Do Warcina 
zjechali się wezwani rodzice, dziennikarze, kilkoro dawnych absolwentów szkoły oraz emery-
towani nauczyciele. 

Pierwsze rozmowy odbyły się w sali gimnastycznej. Za radą dziennikarza Polskiego Radia, 
Andrzeja Klubińskiego, uczniowie wyszli z internatu w zwartym szyku i wyprasowanych mundu-
rach. Na początku spotkania dyr. Bogusławski podkreślił swoje osiągnięcia w kierowaniu placówką 
oświatową. Bronił się przed zarzutami uczniów, twierdził, że chciał wprowadzić w szkole dyscy-
plinę. W trakcie spotkania dyrektor wykazał się brakiem wiedzy na temat zarządzenia ministra 
oświaty i wychowania o kierowaniu internatem. Rodzice mieli pretensje o tryb zwołania tego 
zebrania. Nieoczekiwanie uczniów poparli także emerytowani nauczyciele. Wypowiedzieli się 
też pracownicy administracyjni szkoły, którzy podali do prasy swoje nazwiska: Anna Kozicka, 
Henryka Śpiewak, Lilianna Tabak, Helena Janczak, Danuta Dorawa. Przy okazji wyszło na jaw, 
że dyrekcja nie przekazała jednemu z uczniów informacji o śmierci ojca, uniemożliwiając mu 
udział w pogrzebie59. Spotkanie zmieniło się w totalną krytykę działań dyrekcji. Prasa podkreślała 
merytoryczny charakter i dojrzałość wypowiedzi uczniów60.

Prowadzący zebranie kurator Piekarski zaproponował spotkanie w celu omówienia spraw 
personalnych w mniejszym gronie w stołówce. Uczestniczyli w nim, według informacji Tadeusza 
Matwijewicza, dwudziestoosobowa grupa uczniów, dyrektor Bogusławski, pracownicy kurato-
rium, a także przedstawiciele rady pedagogicznej i rodziców. Początkowo kurator Piekarski bronił 
dyr. Bogusławskiego, prosząc o „drugą szansę” dla niego, uczniowie byli jednak nieugięci61.

Ostatecznie 3 listopada około północy podpisano tzw. porozumienia warcińskie, zawierające 
23 punkty. Zagwarantowano w nich niekaralność dla uczniów, zapowiedziano także powołanie 
w szkole nowej rady młodzieżowej. Podjęto decyzję o odejściu ze szkoły Sikorzyńskiej, Mocek 

57 AIPN Gd, 0026/181, Spostrzeżenia, problemy, wnioski młodzieży, 28 X–3 XI 1980 r., k. 30–40; AP Słupsk, 
Miejsko-Gminna Rada Narodowa w Kępicach, Protokół nr XXII z sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy Kępice, 
11 VI 1981 r., k. 123.
58 E. Buczek, Bunt uczniów…, s. 1–2; Notatki Tomasza Kuchty, 4 XI 1980 r.
59 J. Gorzewski, Koniec buntu uczniów, „Sztandar Młodych”, 10 XI 1980, nr 269, s. 2; A. Ulman, Bunt upoko-
rzonych…, s. 4; AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa S. Marchwickiego, 6 XI 1980 r., k. 25.
60 Notatki Tomasza Kuchty, 4 XI 1980 r.; J. Gorzewski, Koniec buntu uczniów…; Relacja Tadeusza Matwijewicza; 
Notatka z rozmowy z Alfredem Matwijewiczem z 7 VII 2015 r.
61 Relacja Tadeusza Matwijewicza. 
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i Soroko62. Państwo Bogusławscy zostali odsunięci od kierowniczych stanowisk, pozostali jednak 
w szkole jako nauczyciele63. Postulaty uczniowskie zostały więc spełnione w 90 proc. Podpisanie 
porozumienia zakończyło strajk.

Następnego dnia wieczorem do Warcina przyjechała Polska Kronika Filmowa z redaktor Marią 
Kwiatkowską. Próbowała ona odtworzyć przebieg protestu, namawiała więc część uczniów do 
rekonstrukcji sytuacji strajkowej. Spotkało się to jednak ze sprzeciwem przywódców strajku, 
którzy uważali to za niepotrzebne zaognianie sytuacji i rozdrapywanie ran. Interwencja Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Słupsku zakończyła wizytę ekipy PKF, która wyjechała 5 listopada64. 

5 listopada 1980 r. na radzie pedagogicznej Andrzej Bogusławski podał się do dymisji z zaj-
mowanego stanowiska. Został skrytykowany przez kuratorium, część pedagogów (m.in. Jana 
Telisza) oraz zastępcę kierownika Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR w Słupsku 
prof. Józefa Lepiankę, który stwierdził: „Strajk zakończyłby się pierwszego dnia, gdyby dyrektor 
podniósł kopertę z postulatami”65. 

Nie udało się odnaleźć materiałów operacyjnych wytworzonych przez komendę MO w Kępi-
cach66. Sam protest był pod obserwacją SB, która 3 listopada 1980 r. założyła sprawę operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Technikum”. Potwierdziła ona brak politycznego charakteru protestu i uznała 
go za niegroźny dla ówczesnego systemu67. Słupska SB zareagowała prawdopodobnie dopiero po 
publikacji artykułu Eugeniusza Buczka w ogólnopolskim „Sztandarze Młodych”. 

1 grudnia 1980 r. następcą Bogusławskiego na stanowisku dyrektora został Stefan Dąbrowski. 
Podjął on realizację porozumień – utworzono radę młodzieżową, na której czele stanęli uczniowie 
czynnie zaangażowani w protest: Tomasz Trabuć, Wiesław Wołk-Karaczewski, Andrzej Kalisz. 
Nowym kierownikiem internatu został Józef Myśliwy, który stosował odmienne metody wycho-
wawcze niż jego poprzedniczka68. Uczniowie nie zostali ukarani za strajk. 

W okresie karnawału „Solidarności” w słupskim KW PZPR racje uczniowskie przedstawiano 
jako słuszne. Zmieniło się to jednak po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy to pełnomocnik 
Komitetu Obrony Kraju na województwo słupskie, gen. Henryk Rzepkowski, ostro skrytykował 
porozumienia warcińskie69. W 1982 r. zatrudnienie Marii Bogusławskiej jako wychowawczyni 
w internacie wywołało krótki protest uczniów, który już nie zakończył się sukcesem70. 

62 Według Anatola Ulmana Maria Soroko miała się podać do dymisji, nie wiadomo jednak, czy nastąpiło to tuż 
przed spotkaniem z 3 XI 1980 r. W uzasadnieniu decyzji miała stwierdzić: „Spełniłam swój obowiązek, czy ktoś 
mi za to powie »dziękuję«?” (A. Ulman, Bunt upokorzonych…, s. 4). 
63 AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa ppor. Dariusza Tańskiego dotycząca ustaleń w sprawie operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Technikum”, 6 XI 1980 r., k. 29. 
64 AP Słupsk, KW PZPR, 718, Telex nr 200, 5 XI 1980 r., k. 64; AIPN Gd, 0026/181, Notatka służbowa S. Mar-
chwickiego, 6 XI 1980 r., k. 25; Relacja Tadeusza Matwijewicza. Według relacji Tomasza Kuchty PKF wypoży-
czyła od niego część zdjęć i nagrań i zmontowała z tego film dokumentalny. W okresie stanu wojennego film ten 
miał stać się „półkownikiem”. Tomasz Kuchta miał podpisać z wytwórnią Poltel umowę o wykorzystanie swoich 
materiałów do filmu. 
65 AP Słupsk, ZSL Warcino, 4, Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, 29 XI 1980 r., k. 86–92; Relacja 
Tadeusza Matwijewicza, 13 II 2016 r.
66 Według informacji Tadeusza Matwijewicza i Lidii Narloch z 13 II 2016 r. kępiccy milicjanci mieli być obecni 
w Warcinie podczas strajku, odmówili jednak interwencji.
67 AIPN Gd, 0026/181, Słowny opis zagrożenia, b.d., k. 5–6.
68 Zespół Szkół Leśnych…, s. 118. 
69 AP Słupsk, KW PZPR, 87, Informacje o aktualnej sytuacji politycznej i wychowawczej wśród młodzieży zor-
ganizowanej w socjalistycznych związkach młodzieży i niezrzeszonej w województwie słupskim, 9 XII 1980 r., 
k. 263; Zespół Szkól Leśnych…, s. 119.
70 AP Słupsk, KW PZPR, 1178, Teleks kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej w Miastku do KW PZPR 
w Słupsku, 7 V 1982 r., k. 19.
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Wydaje się, że do pomyślnego zakończenia strajku uczniów warcińskiego technikum mogło 
dojść tylko w okresie karnawału „Solidarności”. Zwraca uwagę sprawna organizacja strajku. O jego 
sukcesie zdecydowało umiejętne wykorzystanie mediów (lokalna prasa, „Sztandar Młodych”, 
Program Trzeci Polskiego Radia). Jak wskazuje badacz życia młodzieży w PRL Krzysztof Kosiń-
ski, młodzi ludzie wierzyli w siłę mediów publicznych, takich jak prasa71. W latach 1980–1981 
w różnych szkołach odbywały się uczniowskie strajki, były one jednak zazwyczaj jednogodzin-
ne, miały charakter ostrzegawczy72. Na tym tle wyróżnia się strajk uczniów w Warcinie. Można 
rozpatrywać te zdarzenia w kontekście konfliktu pokoleniowego. 

71 K. Kosiński, Nastolatki ’81…, s. 18. 
72 Ibidem, s. 72.
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Ewelina Ślązak  
Uniwersytet Łódzki

Kultura niezależna Łodzi w latach 
osiemdziesiątych XX wieku na przykładzie Nawy 
św. Krzysztofa w latach 1985–1989

Pod koniec lat sześćdziesiątych w socjalistycznej rzeczywistości Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej pojawił się ruch artystyczny, który dał początek zjawisku określonemu później mianem 
kultury niezależnej. W kolejnych dekadach rozwijał się on i działał coraz prężniej, zwłaszcza 
w środowisku akademickim. Mianem kultury niezależnej określamy wszelkie inicjatywy tea-
tralne, muzyczne, plastyczne, literackie, filmowe podjęte poza kontrolą instytucji państwowych, 
a także bez subwencji. 

Do otwartej konfrontacji między komunistyczną władzą a twórcami kultury i młodzieżą 
akademicką doszło w Marcu ’68. Obrona przed cenzurą dzieła narodowego – Dziadów Adama 
Mickiewicza – stała się symbolem walki o wartości podstawowe. Konsekwencją marcowych 
protestów było ukształtowanie się grup artystycznych, literackich (Nowa Fala, nazywana również 
Pokoleniem 1968–1970), teatralnych i satyrycznych (warszawski „Salon Niezależnych”) które, 
rezygnując z języka aluzji i historycznych analogii, odnosiły się wprost do bieżącej sytuacji 
społeczno-politycznej1.

W latach siedemdziesiątych nasiliły się naciski ze strony urzędu cenzorskiego. W 1977 r. 
spektakl Teatru Ósmego Dnia Przecena dla wszystkich nie został dopuszczony do występu na 
Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, a rok później cała inicjatywa łódzkich spotkań została zaka-
zana. To właśnie wtedy twórcy kultury – zajmujący się różnymi dziedzinami – zdecydowali się 
zrezygnować z państwowo-partyjnego mecenatu i rozpoczęli działalność poza cenzurą. Pod 
koniec lat siedemdziesiątych w PRL powstał unikatowy w skali światowej drugi obieg wydaw-
niczy, a także kształtowała się ideowo i programowo opozycja demokratyczna. Na początku lat 
osiemdziesiątych działał wielomilionowy ruch „Solidarności”. Zdaniem socjologów „powstało 
wówczas demokratyczne społeczeństwo w totalitarnym otoczeniu”2. 

W Polsce Ludowej wszechobecna kontrola całego życia kulturalnego przez partię za pośrednic-
twem cenzury była poważnym wyzwaniem dla artystów. W omawianym okresie można wyróżnić 
dwa bieguny antykomunizmu, czyli stosunku opozycyjnych intelektualistów do panującego ustro-
ju3. Z jednej strony, idąc za słowami Józefa Mackiewicza, że „każdy kompromis z komunizmem 
jest duchową klęską”4, demonstrowano kategoryczne odrzucenie komunizmu jako doktryny 
zbrodniczej, a w związku z tym niereformowalnej. Z drugiej zaś strony komunizm jako forma 
ustrojowa – szczególnie w polskim wydaniu – nie był pozbawiony elastyczności. Taki pogląd 

1 K.W. Tatarowski, Wokół pojęć „wolności” i „niezależności”. Kilka spostrzeżeń o postawach środowisk twórczych 
w PRL wobec komunizmu [w:] Przeciw. Obok. Pomimo. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku, 
red. A. Barczyk, R. Nolbrzak, Łódź 2013, s. 10. 
2 Ibidem, s. 5. 
3 Ibidem, s. 10.
4 W. Lewandowski, Józef Mackiewicz. Artyzm. Biografia. Recepcja, Londyn 2000, s. 136. 
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reprezentowali m.in. Jan Nowak-Jeziorański (Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa) czy Jerzy 
Giedroyc w paryskiej „Kulturze”. Między tymi dwoma biegunami znajdowały się antykomuni-
styczne postawy Leopolda Tyrmanda, Stefana Kisielewskiego, Melchiora Wańkowicza, Antoniego 
Słonimskiego czy Zbigniewa Herberta. 

Definicje kultury niezależnej
Definicja pojęcia „kultura niezależna” nastręcza istotnych trudności ze względu na wielorakie 

przejawy życia kulturalnego na przestrzeni historii PRL5. Aleksander Wojciechowski w swojej 
pracy przyjął, że wyróżnia ją niezależność od kontroli komunistycznego państwa6. Jednakże 
owa definicja nie obejmuje całości zagadnienia, ponieważ pomija inicjatywy kulturalne, które 
powstały w oficjalnym obiegu i znajdowały się pod „opieką” państwową, ale w swoim przekazie 
były nastawione opozycyjnie do narzuconej formy kulturowej. 

Oczywiście możemy szukać rozmaitych zamienników wyrażenia „kultura niezależna”, należy 
postawić sobie jednak pytanie, czy takie określenia jak kontrkultura czy kultura alternatywna, czyli 
kultura opozycyjnie nastawiona do kultury oficjalnej, są trafnym synonimem kultury niezależnej. 
Termin „kultura niezależna” skupia się na obszarach kultury tworzonej oddolnie, nastawionej 
na kreatywność i przeciwstawiającej się głównemu nurtowi kultury7. Idąc za prof. Konradem 
Tatarowskim, należy zwrócić uwagę, iż słowo „niezależność” określa metodę działania, czyli 
samorealizację. Pokazuje również kategorię generacyjną. W dużej mierze twórcami kultury 
niezależnej byli ludzie młodzi, którzy czuli potrzebę buntu, a także wyrażali w ten sposób swoje 
emocje i przemyślenia w kontrze do zastanej rzeczywistości. Kumulacja takich nastrojów przy-
padła na połowę lat osiemdziesiątych. 

Po 13 grudnia 1981 r. do głosu doszło pokolenie ludzi młodych, radykalnie nastawionych 
do władzy komunistycznej i otaczającej rzeczywistości. Stan wojenny, wbrew intencjom władz, 
przyniósł poszerzenie inicjatyw kulturalnych. Znaczna część działalności artystycznej: koncerty, 
wystawy plastyczne, teatr, przeniosła się w tym czasie do kościołów, budynków przykościelnych 
(salki parafialne), a także do mieszkań prywatnych8. Pogłębiła się wówczas przepaść między 
przedstawicielami kultury niezależnej a władzą komunistyczną. 

Aż do upadku PRL w 1989 r. termin „kultura niezależna” odnosi się do dzieł, które powstawały 
bez państwowej subwencji i bez politycznej kontroli, co wpływało równocześnie na rozluźnienie 
gorsetu cenzury w kulturze oficjalnej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych9. 

Niezależna sztuka plastyczna w Kościele
Artyści plastycy, krytycy i historycy sztuki demonstrowali głęboki wewnętrzny sprzeciw wobec 

stanu wojennego. Ogłoszono bojkot oficjalnych galerii10. W kwietniu 1982 r. ukazała się odezwa 
warszawskich artystów plastyków o wymownym tytule Głos, który jest milczeniem: „w powszech-
nej opinii środowiska, wyrażonej w rozpowszechnianych ulotkach i rozmowach, uważa się za 
nieetyczny udział w oficjalnych wystawach, organizowanych przez instytucje państwowe zarówno 

5 T. Ruzikowski, Kultura niezależna [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, t. 2: 
Ruch społeczny, Warszawa 2010, s. 315. 
6 A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Warszawa 1992, s. 8. 
7 Kultura niezależna w Polsce 1989–2009, red. P. Marecki, Kraków 2009, s. 11. 
8 T. Ruzikowski, Kultura niezależna…, s. 334.
9 Kultura niezależna w Polsce 1989–2009…, s. 14.
10 M. Golicka-Jabłońska, Ojciec Stefan SJ, Łódź 2006, s. 145.
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w kraju, jak i za granicą, indywidualnych i zbiorowych […]. Za sprzeczny z etyką uznaliśmy 
również udział w plenerach, organizowanych przez instytucje państwowe, występy w środkach 
masowego przekazu i udostępnianie im do rozpowszechniania swoich prac”11. 

Wobec bojkotu wystaw organizowanych pod auspicjami państwowych instytucji kultury artyści 
plastycy usiłowali znaleźć inne sposoby dotarcia do odbiorcy. Stan wojenny, wbrew intencjom 
władz, przyniósł intensyfikację inicjatyw kulturalnych, których gospodarzem stał się Kościół12. 
Działalność pod jego skrzydłami pozwalała artystom, którzy zdecydowali się na bojkot państwo-
wych galerii, na kontynuowanie pracy artystycznej i utrzymanie kontaktu z odbiorcą. Kościół na 
swoim terenie skupiał wiele inicjatyw kulturalnych – od prezentacji sztuk plastycznych, przez 
programy muzyczne, poetyckie, literackie, spektakle teatralne, aż po wykłady naukowe. Umoż-
liwiał zarówno artystom, jak i naukowcom publiczne zaprezentowanie swoich dzieł, a także 
dawał swobodę wypowiedzi. Widzowie i słuchacze wspierali datkami występujących artystów, 
zapewniając im utrzymanie13. Niekiedy działającym przy Kościele artystom zarzucano wybór 
łatwiejszej drogi działania. Z jednej strony podkreślano szlachetność ich intencji, z drugiej zaś 
akcentowano nierówny poziom wielu działań i pewną naiwność intelektualną14. 

Geneza Nawy św. Krzysztofa
W sytuacji ogłoszonego przez plastyków bojkotu oficjalnych galerii pomocną dłoń wyciągnął 

do artystów jezuita o. Stefan Miecznikowski15. Zbigniew Koszałkowski16 wspominał: „o. Miecz-
nikowski skupił wokół galerii artystów, którzy mieli pasję działania i chęć sprzeciwu wobec 
istniejącej rzeczywistości. Nie pytał, czy jesteśmy katolikami i czy nasza sztuka ma charakter 
sakralny. W doborze prac i organizowaniu wystaw pozostawił nam całkowitą swobodę”17. W Łodzi 
bardzo ważnym ośrodkiem stał się kościół oo. Jezuitów, gdzie działało Duszpasterstwo Środo-
wisk Twórczych. To tam w 1985 r. powstała galeria Nawa św. Krzysztofa18 – miejsce gorących 
dyskusji o sztuce i wystaw przyciągających dużą publiczność. W krótkim czasie Nawa stała się 
jedną z najważniejszych galerii drugiego obiegu w Polsce. Charakterystyczny znaczek Nawy św. 
Krzysztofa zaprojektował Edward Łazikowski19. 

Początki galerii Nawy św. Krzysztofa sięgają roku 1983, kiedy to odbył się pokaz prac 37 arty-
stów łódzkich przy Duszpasterstwie Akademickim „Węzeł”, działającym przy kościele oo. Sale-
zjanów. Plastycy wykazali się wówczas dużą determinacją w organizacji wystawy. Wyremontowali 

11 Cyt. za: A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei…, s. 28.
12 T. Ruzikowski, Kultura niezależna…, s. 334.
13 B. Tracz, Kościół mecenasem i parasolem ochronnym, „Poza cenzurą” (dodatek do „Rzeczpospolitej”), 16–17 V 
2009. 
14 G. Sztabiński, Nawa św. Krzysztofa [w:] Przeciw. Obok. Pomimo…, s. 136.
15 O. Stefan Miecznikowski (25 VIII 1921 – 27 XII 2004) – duchowny katolicki, jezuita, kapelan łódzkiej „Soli-
darności” (M. Golicka-Jabłońska, Ojciec Stefan…, s. 38). 
16 Zbigniew Koszałkowski – ur. 20 II 1955 r. W 1982 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych 
w Łodzi. W latach 1979–1980 kolportował niezależne pisma literackie, m.in. „Puls” oraz wydawnictwa KPN 
i ROPCiO. Współzałożyciel Międzyuczelnianego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Studentów 
w Łodzi (od października 1980 r. Niezależne Zrzeszenie Studentów). W latach 1982–1989 współpracownik Ośrodka 
Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi. W latach 1985–1989 
współzałożyciel galerii Nawa św. Krzysztofa (http://www.encysol.pl/wiki/Zbigniew_Kosza%C5%82kowski, dostęp 
16 VI 2017 r.).
17 M. Golicka-Jabłońska, Ojciec Stefan…, s. 146.
18 T. Ruzikowski, Kultura niezależna…, s. 336; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi [dalej: 
AIPN Ld], 669/110, „Nawa św. Krzysztofa” 1985, nr 1.
19 M. Golicka-Jabłońska, Ojciec Stefan…, s. 145.
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zapuszczoną salę, następnie doprowadzono do niej światło, zainstalowano urządzenia umożli-
wiające eksponowanie prac. Niestety dalsza działalność w tym miejscu okazała się niemożliwa, 
dlatego o. Piotr Jasiński (mianowany przez o. Stefana Miecznikowskiego opiekunem artystów) 
nawiązał kontakt z plastykami z „Węzła”. Zaproponował im przeniesienie działalności do kościoła 
oo. Jezuitów. Tam też Nawa św. Krzysztofa funkcjonowała od kwietnia 1985 do 1989 r. 

Nawa św. Krzysztofa zainaugurowała swoją działalność w maju 1985 r. wystawą prac malar-
skich prof. Jacka Sienickiego. Zainteresowanie wernisażem przeszło najśmielsze oczekiwanie 
organizatorów. Licznie zgromadzona publiczność stworzyła atmosferę, która pozwalała zapomnieć 
o tym, „co na zewnątrz”, o sytuacji politycznej i o codziennych kłopotach20. 

Galeria Nawa św. Krzysztofa wzbudzała duże zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa. W mel-
dunku z 10 maja 1985 r. czytamy: „w łódzkiej parafii oo. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 
w ramach działalności Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przewiduje się otwarcie stałej 
ekspozycji, gdzie kolejno wystawialiby swoje prace współcześni malarze polscy. Inauguracja 
ma się odbyć 11 maja br., kiedy to w kaplicy św. Krzysztofa przedstawiona zostanie twórczość 
prof. Jacka Siwickiego z Warszawy. Bezpośrednim organizatorem jest o. Piotr Jasiński przy 
akceptacji i poparciu o. Miecznikowskiego”21.  

Działalność Nawy św. Krzysztofa
Wokół Nawy skupili się następujący artyści: Sławomir Ćwiek, Jaromir Jedliński, Krzysztof 

Jucha, Marian Kępiński, Zbigniew Koszałkowski, Edward Łazikowski, Bogumił Łukaszewski, 
Maciej Maciejewski, Grażyna Małyszko, Grzegorz Małecki, Piotr Michalak, Józef Robakowski, 
Grzegorz Sztabiński, Władysław Wasilewski, Janusz Zagrodzki22. Należy podkreślić, iż artyści, 
którzy działali w Nawie, mieli już ugruntowaną pozycję i pewne doświadczenie na polu działal-
ności w sztuce niezależnej. Spotykali się oni regularnie w każdy poniedziałek i dyskutowali na 
temat profilu galerii23. 

Pierwsze spotkania i rozmowy dotyczyły organizacji i formy działalności galerii. Zasadniczym 
problemem, jaki stanął przed organizatorami planowanych wystaw, była kwestia wystawiania 
sztuki świeckiej w budynkach kościelnych. W drodze dyskusji uznano, że najlepszym miejscem 
ekspozycji prac, a jednocześnie galerią sztuki, będzie ściana nawy prowadzącej do kaplicy św. 
Krzysztofa, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego ołtarza w kościele oo. Jezuitów. 

Już podczas pierwszych spotkań o charakterze organizacyjnym pojawiła się idea, żeby zwrócić 
się do znanych krytyków sztuki i teoretyzujących artystów z prośbą o napisanie tekstów na temat 
„wystawy w świątyni”24. Wokół tej idei miała się rozwijać dyskusja nad powrotem sacrum do 
kultury oraz sztuki współczesnej, relacji między tym, co religijne, a tym, co świeckie. Krytycy 
uznali, że wystawy w miejscach sprawowania kultu sakralnego dają artystom możliwość rozwija-
nia się, pozyskiwania nowych doświadczeń twórczych, a przede wszystkim nawiązania kontaktu 
z zupełnie innym odbiorcą niż dotychczas. 

Jeden z głównych inicjatorów Nawy – Zbigniew Koszałkowski – wspominał: „dyskutowaliśmy 
zatem na temat generalnych celów galerii. Czy powinna ona służyć prezentacji dobrej sztuki, bez 
względu na to, czy nawiązuje do problemu sacrum, bo ludzie przecież uczestniczą w oficjalnych 

20 G. Sztabiński, Galeria Nawa Św. Krzysztofa, „Kalejdoskop”, maj 1991.
21 W meldunku błędnie podane nazwisko artysty. Chodziło o prof. Jacka Sienickiego (AIPN Ld, 13/440, t. 3, 
Meldunek nr 123/85 dotyczący sytuacji polityczno-operacyjnej, 10 V 1985 r., k. 151). 
22 M. Golicka-Jabłońska, Ojciec Stefan…, s. 146.
23 Ibidem.
24 G. Sztabiński, Galeria Nawa św. Krzysztofa…, s. 137.
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wystawach, gromadząc się przy kościele, czy też należy preferować tych artystów, którzy przyjmują 
w swej twórczości odniesienia do transcendentaliów? Zdania na ten temat były podzielone”25. 
W galerii swoje miejsce znaleźli artyści reprezentujący różne kierunki sztuki, również awangardę. 

Związani z Nawą plastycy długo dyskutowali nad miejscem zarówno sztuki, jak i artysty 
w zachodzących wówczas przemianach kulturowych. Należy podkreślić, że artyści działający 
przy Nawie św. Krzysztofa starali się nie podejmować tematów politycznych. Oczywiście nie 
dało się od nich zupełnie uciec, jednakże nie były one najważniejsze. 

Pierwsza wystawa zbiorowa, zatytułowana „Jestem”, została otwarta w Nawie św. Krzysztofa 
w marcu 1987 r. Swoje prace zaprezentowali wówczas następujący artyści: Jacek Bigoszewski, 
Barbara Czereniewska, Sławomir Ćwiek, Henryk Drożdż, Krystyna Fładyga-Solska, Leonard 
Grabowski, Marian Kępiński, Jerzy Klat, Zygmunt Laskowski, Wojciech Leder, Marek Łukasik, 
Bogumił Misztela, Grzegorz Sztabiński, Bogumił Solski, Władysław Śniadecki, Jan Trajan, Witold 
Warzywoda, Mariusz Wilczyński. Już po zamknięciu katalogu swoje prace dołączyło ośmioro 
artystów: Janusz Cegiełła, Andrzej Chętko, Bożena Chętko-Kalinowska, Andrzej Kabała, Grze-
gorz Kabała, Bogumił Łukaszewski, Jan Opaliński oraz Grzegorz Przyborek26. W przygotowanie 
wystawy organizatorzy włożyli wiele pracy. Głównym zadaniem było zgromadzenie kolekcji. 
Trzeba się było przy tym wykazać pewną elastycznością, jeśli chodzi o artystów i proponowane 
przez nich dzieła. Czasami obrazy czy fotografie o wysokich walorach artystycznych nie mieściły 
się w koncepcji wystawy27. 

W galerii Nawa św. Krzysztofa odbyło się łącznie dziewięć wystaw: Jacka Sienickiego, Jana 
Dobkowskiego, Henryka Wańka, Zofii Rydet, zbiorowa prezentacja artystów łódzkich „Jestem”, 
pokaz fotografii Ewy Rubinstein, „Sztuka innych” – pokazująca prace malarzy prymitywistów 
i artystów chorych psychicznie, oraz wystawy obrazów Tadeusza Boruty i Petra Warnkego. Po 
wernisażach organizowano rozmowy z autorami wystawianych prac, cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem publiczności. 

Nawa św. Krzysztofa nie zajmowała się tylko organizowaniem wystaw malarskich i fotogra-
fii. Sztukom plastycznym towarzyszyły różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne. Ryszard 
Krynicki miał w Nawie swój wieczór poezji, multiinstrumentalista Mieczysław Litwiński dał 
koncert. Z kolei Grzegorz Królikiewicz wygłosił wykład „Umowa z diabłem”, będący analizą 
Fausta Johanna Wolfganga von Goethego28. W Nawie św. Krzysztofa odbyły się projekcje nastę-
pujących filmów: Konstrukcja w Procesie w reżyserii Józefa Robakowskiego, Apel w reżyserii 
Ryszarda Czekały oraz Notatnik. Nawa udostępniła też miejsce prekursorowi sztuki performance 
Zbigniewowi Warpechowskiemu29. 

Organ prasowy galerii
Nawa św. Krzysztofa miała swój organ prasowy o identycznej nazwie. Wydano tylko trzy 

zeszyty, które skupiały się na problemach związanych z teorią sztuki. Przy okazji różnego rodzaju 
wystaw ukazywały się rozmaite ulotki informacyjne. Jeden z działaczy Nawy wspomina: „Główną 
publikację zatytułowaną »Nawa św. Krzysztofa« nazwaliśmy gazetą, chyba ze względu na duży 
format. Różniło to ją od innych wydawnictw niezależnych, które ze względów konspiracyjnych 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 M. Golicka-Jabłońska, Ojciec Stefan…, s. 148.
28 AIPN Ld, 669/10, Nawa św. Krzysztofa, k. 8. 
29 M. Golicka-Jabłońska, Ojciec Stefan…, s. 150.
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były możliwie najmniejsze”30. Pismo było wydawane z wyraźną adnotacją „do użytku wewnętrz-
nego”, a także z informacją o nakładzie 99 egzemplarzy, co w świetle ówczesnego prawa dawało 
możliwość rozpowszechniania go w świątyniach31. W rzeczywistości nakład „Nawy św. Krzysz-
tofa” wynosił od 400 do 500 egzemplarzy – część rozdawano za darmo, a część sprzedawano, 
aby pokryć koszty druku. 

Funkcję redaktora, a zarazem wydawcy i kolportera w jednej osobie, pełnił Zbigniew Koszał-
kowski. Przygotowywał on pismo w swojej kawalerce przy ul. Wapiennej w Łodzi. Organ prasowy 
Nawy publikował również ważniejsze teksty Ojców Kościoła, wykład Leszka Kołakowskiego 
Odwet sacrum w kulturze świeckiej czy tekst Stefana Themersona zatytułowany Katedra przy-
zwoitości. Periodyk „Nawa św. Krzysztofa” pełnił podwójną funkcję. Z jednej strony był to rodzaj 
katalogu związanego z odbywającymi się wystawami, z drugiej strony – stanowił forum wymiany 
myśli artystów32. Ostatni, trzeci numer „Nawy św. Krzysztofa” ukazał się w 1986 r.33 

Redakcja „Nawy” borykała się z licznymi problemami, m.in. z ograniczonym zasięgiem 
docierania. Zapewne wiązało się to z bardzo niskim nakładem, co z kolei niosło ze sobą ryzyko, 
że gazeta nie trafi do osób, które rzeczywiście były zainteresowane podejmowaną w niej tematyką.

Podsumowanie
Na podstawie analizy zarówno działalności galerii Nawa św. Krzysztofa, jak i zawartości 

trzech numerów gazety o tym samym tytule można stwierdzić, że na początku lat osiemdziesiątych 
łódzkie środowisko artystyczne integrowało się ponad wcześniejszymi podziałami. Rozróżnienie 
na zwolenników awangardy i tradycjonalistów w tamtych okolicznościach traciło ostrość, a być 
może również sens34. Okoliczności zewnętrzne, w jakich działała Nawa, miały zasadniczy wpływ 
na sposób jej funkcjonowania.

Po wprowadzeniu stanu wojennego twórcy kultury zostali zmuszeni do poszukiwania nowych 
form, a także miejsc wypowiedzi. Panowała powszechna niechęć do korzystania z mecenatu 
państwowego. Paradoksem okresu stanu wojennego było to, że artyści nie musieli się martwić 
brakiem zainteresowania ze strony widza. Wręcz przeciwnie – różnego rodzaju wystawy, przed-
stawienia teatralne czy dyskusje na temat sztuki, organizowane zazwyczaj na gruncie prywatnym 
lub kościelnym, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie te inicjatywy artystyczne 
wywoływały zbiorowe poczucie wspólnoty i solidarności we wrogiej rzeczywistości otaczającego 
świata. Wystawy plastyczne, teatry domowe i przykościelne, obchody rocznicowe, wieczory lite-
rackie, spotkania autorskie miały podtrzymywać społeczeństwo na duchu oraz utrwalać poczucie 
społecznej i narodowej jedności35. 

30 G. Sztabiński, Nawa św. Krzysztofa…, s. 137. 
31 AIPN Ld, 669/110, „Nawa św. Krzysztofa” 1985, nr 1.
32 G. Sztabiński, Nawa św. Krzysztofa…, s. 137.
33 AIPN Ld, 669/110, „Nawa św. Krzysztofa” 1985, nr 3.
34 G. Sztabiński, Nawa św. Krzysztofa…, s. 137.
35 A. Garlińska, Nieoficjalne wystawy plastyczne w latach 1980–1989 w Łodzi, Łódź 1996, mps pracy magisterskiej, 
obronionej w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. 
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